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Algemeen 
 
Communicatiekanalen 
Veel ouders hebben inmiddels gehoor gegeven 
aan de oproep om Parro te installeren. Dank 
daarvoor! We zijn er nog niet helemaal… We 
hopen dat ook de laatste ouders het in orde 
maken.  
 
Bij de invoering van Parro gaven we aan dat we 
eerst wat wilden experimenteren voordat we 
zouden vastleggen waarvoor we de 
verschillende communicatiekanalen willen 
gebruiken. We hebben daar inmiddels een 
aantal afspraken over gemaakt. In onderstaand 
overzicht ziet u welke route wij volgen: 
 
Parro: 

• Berichten die we snel bij u onder de 
aandacht willen brengen; 

• Korte berichten van de leerkracht of 
schoolleiding; 

• Aanmelden voor een activiteit; 
• Inplannen tienminutengesprekken. 

 
E-mail: 

• Nieuwsbrieven; 
• Overige brieven (bijv. 

tienminutengesprekken, creatieve 
middag, schoolreis etc.). 

 
Papier: 

• Praatkaarten Vreedzame School; 

• Informatie van derden.  
 

Wellicht dat we dit overzicht op een later 
moment verder aanvullen. 
 
Tot op heden waren we gewend om informatie 
van de schoolleiding zowel via Parro als per 
mail te versturen. Met ingang van volgende 
week doen we dat niet meer. U krijgt de 
informatie dus per mail óf via Parro óf op 
papier.  In voorkomende gevallen zullen we 
een uitzondering maken. U kunt hierbij denken 
aan berichten met een hoge prioriteit.  
 
We publiceren de nieuwsbrieven ook op onze 
website. Voortaan zullen we daar ook de 
overige brieven de we versturen aan 
toevoegen.  
 
Ventilatie 
Minister Slob heeft schoolbesturen opdracht 
gegeven om hun ouders te informeren over de 
ventilatie op de scholen.  
 
Het RIVM geeft aan dat het op dit moment 
onduidelijk is of verspreiding aerosolen een 
relevante rol speelt bij de verspreiding van het 
virus. Er is geen onderzoek waaruit dit blijkt. Er 
zijn dus voor RIVM onvoldoende aanwijzingen 
om aanvullende maatregelen te adviseren ter 
voorkoming van aerogene transmissie. Er 
wordt aangeraden de bestaande regelgeving 
en richtlijnen op het gebied van ventilatie te 
volgen. Dat geldt ook voor scholen. 
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Goede ventilatie is van belang voor een gezond 
binnenklimaat. Ventilatie helpt ook om de 
overdracht van luchtweginfecties te beperken. 
Het is echter onbekend in welke mate 
ventilatie (luchtverversing) helpt om de 
overdracht van COVID-19 daadwerkelijk tegen 
te gaan. Er zijn ook geen aanwijzingen dat niet 
ventileren leidt tot overdracht van COVID-19. 
 
Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat 
de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere 
gezondheidseisen voldoet, om er goed in te 
kunnen leren en werken.  Minister Slob heeft 
daarom de opdracht gegeven om te 
onderzoeken of de (voorzieningen voor) 
luchtverversing in scholen voldoen aan de 
reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij 
heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam 
Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Indien 
scholen niet aan deze eisen voldoen is het 
belangrijk dat scholen een plan van aanpak 
opstellen. Voor onze school geldt dat we 
voldoen aan de geldende richtlijnen.  
 
Sportbieb SAM 
De sportbieb is weer open! De kinderen 
kunnen daar op dinsdag en vrijdag terecht. In 
bijgevoegde flyer ziet u de openingstijden en 
de exacte data. Veel speelplezier!  
 

Personeel 
 
Jubileum juf Schilperoord 
Gisteren hebben we het jubileum van juf 
Schilperoord gevierd. De juf en haar man 
werden thuis opgehaald en op school 
opgewacht door de leerlingen van groep 4 met 
bloemen en ballonnen. Nadat de juf alle 
groepen had getrakteerd was er voor alle 
groepen een roofvogelshow op het 
schoolplein. ’s Middags hebben we met het 
team stilgestaan bij het 25-jarig onderwijs-
jubileum.  
 
Bruiloft juf Kloppenburg 
15 oktober hoopt juf Kloppenburg te gaan 
trouwen. Die dag trouwen ze voor de wet en in 

de kerk. Vanwege de nieuwe corona-
maatregelen moesten er opnieuw 
aanpassingen worden gedaan. De juf en haar 
aanstaande man waren al van plan om het 
feest volgend jaar te vieren, in de hoop dat er 
dan minder maatregelen nodig zijn.  
 

Binnenkort 
 
Oudermorgens bovenbouw 
We zijn gewend om in de week voor de 
herfstvakantie oudermorgens te organiseren in 
de bovenbouw. Vanwege de corona-
maatregelen kan dat dit jaar niet doorgaan.  
 
Kinderboekenweek 
In de week voor de herfstvakantie organiseren 
we de Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema 
‘En toen’. Met dit thema gaan we terug in de 
tijd en komt geschiedenis tot leven. We 
besteden er tijdens de lessen aandacht aan. 
Vrijdag 16 oktober hoopt schrijver Bram Kasse 
de school te bezoeken en te vertellen over zijn 
werk. We zijn benieuwd!  
 
Algemene ledenvergadering 
D.V. dinsdag 27 oktober staat de (uitgestelde) 
ledenvergadering gepland. Alle leden 
ontvangen vandaag de uitnodiging en agenda. 
Vanwege de coronamaatregelen is het nodig 
om vooraf aan te melden. Dat kan per mail: 
info@smdbwekerom.nl of telefonisch: 0318-
461550, tot uiterlijk 16 oktober.  
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
15 oktober Huwelijk juf Kloppenburg 
 
16 oktober Nieuwsbrief 4 
 
19 oktober - Herfstvakantie 
23 oktober 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 


