
Info
voor ouders en verzorgers van onze leerlingen
\

woensdag 21 april 2021

Beste ouders/verzorgers,
Wat gaat de tijd toch snel, nog een paar dagen en wij kunnen genieten
van 2 weken welverdiende meivakantie. Graag willen wij u op deze
manier informeren over het wel en wee op school.

Personeel
Afgelopen weken hebben wij een aantal nieuwe collega’s mogen
verwelkomen op school. Meester Sam gaat 5 dagen juf Marjan
ondersteunen bij de Grote Beren. Juf Rianne gaat op woensdag en
vrijdag aan het werk als onderwijsassistent in de bovenbouw groepen. Zij
gaat de leerlingen extra ondersteunen bij verschillende vakken. Ook is juf
Ilse begonnen bij de Grote Beren zij werkt op dinsdag, woensdag en
donderdag. Meester Arno gaat op donderdag en vrijdag extra lezen met
de kinderen. Ook is de LIO stage van juf Jaqueline begonnen, zij staat op
maandag en dinsdag voor groep Jupiter. De ouders van groep Jupiter
krijgen een aparte mail over hoe het rooster er na de meivakantie uitziet.

Kinderen met verkoudsheidsklachten
Helaas worden er te vaak nog kinderen met verkoudheidsklachten naar
school gestuurd. Kinderen met klachten mogen niet naar school en is het
advies om ze te laten testen. Pas bij een negatieve test of 24 uur
klachten vrij mogen de kinderen weer naar school. Wanneer er andere
medische oorzaken zijn waardoor uw kind het hele jaar door dergelijke
klachten heeft, bespreek dit dan met school. U kunt in dit geval een mail
sturen naar info.universum@innoord.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Activiteiten in de meivakantie
In de meivakantie worden weer
veel gratis activiteiten
georganiseerd. Op de website
www.sterrenmakers.nl vindt u
meer informatie hierover.
Voor sommige activiteiten is het
noodzakelijk om van te voren aan
te melden.

Belangrijke data in
april:

● 26 april, start
meivakantie.

Belangrijke data
in mei:

● 9 mei, einde
meivakatie.

● 10 mei, start
school.

● 13 mei
Hemelvaart/
Suikerfeest.
Kinderen vrij

● 14 mei, kinderen
vrij.

● 20 mei,
studiedag
Innoord,
kinderen vrij.

● 24 mei, 2e
pinksterdag,
kinderen vrij.

● 25 mei,
schoolfotograaf.

● 31 mei, start
toetsweek.



Social Schools
Het afgelopen jaar heeft veel van iedereen gevraagd en hebben wij
geprobeerd om via korte lijnen met u te communiceren en u tijdig te
informeren over de situatie op school. Hierin hebben wij gemerkt dat te
veel manieren om te communiceren ook verwarring kan veroorzaken en
dat berichten niet altijd op tijd aankomen. Mede om deze reden gaan wij
als school gebruik maken van Social Schools.

Social Schools is een app die wij gaan gebruiken om met u te
communiceren. Voor het delen van de agenda en meldingen te geven
voor evenementen of bijv. aanmeldingen voor de 10 minutengesprekken
en het doorgeven van absenties. Ook de ouderinfo zal via deze app
verspreid gaan worden.

Andere Innoord scholen zijn ons voor geweest en zodoende is de keus om
Social Schools te gaan gebruiken snel gemaakt.

De voordelen van Social Schools zetten wij graag voor u op een rij:
● sneller en directer contact via e-mail, SMS en push berichten

via App;
● nooit meer berichten kwijtraken door de beschikbaarheid van

een online archief;
● altijd een actueel overzicht van de activiteiten op school

middels de online schoolkalender die men kan laten
synchroniseren met de privé agenda;

● direct kunnen inschrijven voor activiteiten en ouder avond;
● absentie van een kind snel doorgeven aan school;

De overstap naar Social Schools heeft tijd nodig en uiteraard ontvangt u
binnenkort meer informatie hoe dit werkt en wat u hier zelf voor moet
doen. Wanneer u geen smartphone heeft dan kan er altijd ingelogd
worden vanaf een computer of laptop. Ons voornemen is om de
communicatie in toenemende mate via dit platform te laten verlopen.
Met als uitgangspunt dat wij met ingang van het nieuwe schooljaar
belangrijke zaken alleen nog maar gaan communiceren via Social Schools.

Wanneer wij u al nieuwsgierig hebben gemaakt dan kunt u alvast een
bezoek brengen aan de website voor informatie: www.socialschools.nl.

Naar verwachting zullen wij u in de loop van mei verder informeren en u
dan ook uit gaan nodigen om te kunnen aanmelden voor Social Schools.



Schoolfotograaf

Noteert u dinsdag 25 mei vast in uw
agenda want dan komt de
schoolfotograaf op school.

Namens het team wil ik u alvast een fijne vakantie wensen. Op maandag
10 mei zien wij de kinderen graag weer op school.

Pien Verburg

Directeur

De volgende ouderinfo verschijnt 26 mei 2021

Kijkt u ook eens op de website: www.sbo-universum.nl

Extra mededeling:

Heeft u algemene vragen over corona? Bel dan het landelijk
informatienummer: 0800 - 1351

De GGD Amsterdam heeft ook een corona informatielijn; hier kunt u
naartoe bellen met vragen voor de GGD Amsterdam: 020-5555202 >
optie 3. Daar zitten van 9-20.00 deskundigen achter de telefoon. U kunt
ook altijd contact opnemen met uw school en de daaraan verbonden
jeugdarts en jeugdverpleegkundige.


