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Verkeerssituatie
In de startbrief is al aangegeven dat de verkeerssituatie rond de Apollo 11 veranderd is doordat we nu
met twee scholen aan één straat zitten. Samen met de directeur van de Beatrixschool heb ik regelmatig
contact over hoe het gaat. En gelukkig gaat het over het algemeen heel goed. Er is wel een punt van
aandacht met betrekking tot het pleintje voor de ingang van de Beatrixschool. Omdat hier af en toe
gevaarlijke situaties ontstaan, is ervoor gekozen om vanaf maandag voor de volgende tijdelijke oplossing
te kiezen:


De oprit naar de school zal met pionnen worden afgezet op de volgende tijden:
o Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 08.45 uur;
o Maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.15 en 14.45 uur;
o Woensdag tussen 12.00 en 12.30 uur;
o Vrijdag tussen 11.30 en 12.00 uur.

Hierdoor kunt u tussen deze tijden niet meer de stoep op rijden en parkeren op het pleintje voor de
ingang van de Beatrixschool. Om te komen tot een structurele oplossing is er woensdag 16 september
een overleg met de gemeente, politie, de Beatrixschool en de Apollo 11. U zult hierover op een later
moment geïnformeerd worden.

Luizencontrole
Normaal gesproken wordt er in de twee weken na iedere vakantie door ouders een luizencontrole
gedaan. Dit hebben we tijdelijk niet gedaan en willen we graag weer oppakken, maar voorlopig nog wel
met aanpassingen. Deze eerste keer wordt de oproep voor luizencontrole op deze manier gedaan, de
volgende keer zal dit via de klassenouder geregeld worden. Wat is belangrijk?
 Wij willen graag een luizencontrole in alle groepen in de komende twee weken (maandag 14
t/m vrijdag 25 september) laten plaatsvinden;
 De luizencontrole vindt buiten plaats door maximaal 3 ouders per groep, die zo op het plein
gaan staan dat er voldoende afstand is;
 De luizencontrole gaat door bij 2 ouders per groep;
 De luizencontrole vindt plaats om 8.30 uur;
 U kunt zich aanmelden bij Marie-Louise Bijl (mbijl@apollo11.nl). Hierbij is het fijn als u aangeeft
om welke klas het gaat en op welke dagen u beschikbaar bent in die twee weken;
 U krijgt via Marie-Louise te horen op welke dag de luizencontrole plaatsvindt.
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Communicatie met leerkrachten
U kunt op twee manieren, naast persoonlijk contact, communiceren met de leerkrachten. Via de mail is
het fijn als u het bericht aan beide leerkrachten richt, ook al werkt één van de twee leerkrachten niet op
die dag.
Via Parro kunt u twee soorten gesprekken voeren met de leerkrachten, namelijk een privégesprek en
een kindgesprek. Een privégesprek kan maar met één leerkracht tegelijk gevoerd worden, daarom willen
wij u vragen om een kindgesprek te starten. Dit kunt u echter wel kiezen op een Android telefoon en
niet op een Apple telefoon. Heeft u een Apple, dan is de handigste oplossing om het gesprek te starten
op een laptop of iets dergelijks. Dit kunt u doen via deze link. Daarna kunt u het contact weer via uw
telefoon voortzetten.

Zieke leerling
Net als altijd, zijn er nu ook weer kinderen ziek thuis. Een groot verschil met andere jaren is dat er nu ook
kinderen thuis zijn in verband met Corona-gerelateerde klachten. Omdat er landelijk veel controles zijn,
moeten wij ook regelmatig aantallen doorgeven van afwezigen in relatie tot COVID-19. Daarom willen wij
u vragen of u als u uw kind ziek of afwezig meldt, om één van de volgende redenen, dit aan te geven bij
de ziekmelding:
 Ziekte door Corona-gerelateerde klachten;
 Ziekte door een positieve Corona-test;
 Afwezigheid door koorts of doordat iemand in het huishouden positief getest is.
Wij hoeven alleen maar aantallen door te geven en geven uiteraard geen namen door.

Ouderportaal
In de starbrief hebben wij u gevraagd om uw gegevens in het ouderportaal van Parnassys te checken.
Daar zijn al meerdere wijzigingen op binnengekomen. Echter wij merken dat als wij contact met u als
ouder zoeken, de gegevens toch nog niet altijd kloppen. Daarom willen wij u nogmaals vragen, om
indien u dit nog niet gedaan heeft, uw gegevens in het ouderportaal te checken. Zou u dit uiterlijk
vrijdag 18 september gedaan willen hebben?
Stappenplan wijzigen gegevens in het ouderportaal:
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Met vriendelijke groet,
Marie-Louise Bijl
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