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Beste ouders en verzorgers,

Wat zijn we verheugd dat er diverse RIVM-maatregelen versoepeld zijn.
Blijft wel een feit dat we alert moeten blijven.
Na de voorjaarsvakantie hoeven de leerlingen geen mondkapje in
school te dragen, maar hygiëne blijft belangrijk.

Oplevering van nieuwe lokalen en ruimtes.
Ook de oplevering van het nieuwe Leerplein (we zoeken nog een mooie
naam voor deze ruimte) is voltooid. Echt een schitterende lichte ruimte
waar leerlingen extra werkplekken hebben. Neem gerust een kijkje
wanneer u hier bent voor de OPP-gesprekken. Het is de trap op, langs
het schitterende Beeldend Vormen Lokaal, aan de achterkant van de
school.

BELANGRIJKE
DATA:
28-02-2022 tot en met 04-02
-2022 voorjaarsvakantie
OPP gesprekken 8 maart 2022

Studiedag
Leerlingen vrij
16 maart 2022

OPP afspraken.
Op dinsdag 8 maart staan de meeste OPP gesprekken gepland.

Vrienden van de Donnerschool.
Graag wil ik u wijzen op de website www.vrienden-donnerschool.nl. Deze vrienden doen diverse mooie
projecten, giften voor onze leerlingen. Zij zoeken nog meer vrienden

Woensdag 16 maart hebben we een studiedag.
Leerlingen zijn die dag vrij.

Het gebruik van sociale media waaronder Teams
Op onze school wordt gebruik gemaakt van Microsoft Teams .In
Teams kunnen de leraren het lesmateriaal zetten, met de kinderen contact hebben enz.
Teams heeft ook chat mogelijkheden en dat heeft voordelen maar uiteraard ook nadelen. Zo kunnen
kinderen onderling contact met elkaar zoeken via de chat maar hoe leer je het kind verantwoordelijk

om te gaan met deze mogelijkheid? Daarom een aantal tips en tops:

• Praat met kinderen over wat zij doen op sociale media en maak afspraken;
• Vertel hen om nooit zomaar privégegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer te delen;
• Scherm je profiel zoveel mogelijk af; ‘alleen voor vrienden’ is de beste optie;
• Plaats alleen neutrale foto’s of beter nog; helemaal geen foto’s waarop je gezicht herkenbaar
is;
• Wees selectief in het accepteren van een vriendschapsverzoek; doe dit alleen wanneer je iemand in het
echte leven ooit hebt ontmoet;
• Verwijder onbekende mensen uit je vriendenlijst;
• Houd wachtwoorden en inloggegevens altijd geheim: ook voor je beste vriend(inn)en;
• Niet schelden en geen mensen kwetsen via sociale media; dat zou je in het echt ook niet doen
• Heb je iets vervelends gezien of meegemaakt? Vertel het aan iemand die je vertrouwt, bijvoorbeeld een
ouder, buurvrouw of leerkracht.

Maar het geldt natuurlijk niet alleen voor Teams maar ook Whatsapp etc

Tot slot wens ik u en al onze leerlingen en team een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,
Tjeert Jan Bosman
Locatiedirecteur VSO

