Nieuwsbrief nr.4
TikTok is niet weg te denken uit de
wereld van kinderen en tieners.
Kinderen uit groep 5 en 6 hebben zelfs
Beste ouders,
Het zijn roerige tijden, zo met de R weer in de maand. Het is voor kinderen fijn dat zij met milde
verkoudheidsklachten naar school mogen, maar helaas geldt dat niet voor leerkrachten.
Bij verkoudheidsklachten zal eerst een bezoek gebracht moeten worden aan de teststraat.
Daardoor kan het voorkomen dat er meerdere collega’s voor één of meerdere dagen niet op school
mogen komen om les te geven. Dat is de afgelopen periode al voorgekomen. We proberen zoveel
mogelijk op school op te vangen, zodat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan.
In het uiterste geval zullen we een groep naar huis moeten sturen.
Ook hiervoor geldt dat wij zo nu en dan leerkrachten intern zullen
verschuiven, zodat niet telkens dezelfde groep thuis moet blijven.
Hou Parro in de gaten. We informeren jullie als ouders altijd zo snel
mogelijk. En soms gaat het toch anders dan bedacht.
Hiervoor vragen we jullie begrip.

Samen komen we deze tijd zo goed mogelijk door!

Leerlingenraad
Vorige week hebben de leerlingen hun eerste leerlingenraad gehad. Onderwerpen waarover is gesproken zijn o.a. de nieuwe schoolregels (zie volgende bladzijde), het cultuurcircuit en Eco schools.
De leerlingenraad wordt namelijk ook de groep kinderen die mee gaat denken over hoe we een
groene school blijven. Juf Mandy zal door ook over mee gaan denken.

Schoolfotog raaf
Aanstaande dinsdag komt de schoolfotograaf. Er worden dit jaar alleen
individuele portretfoto’s en groepsfoto’s genomen.
De achtergrond is grijs met steigerhouten planken. Liefst dus geen witte
bovenkleding aantrekken, dat komt niet goed uit op de foto.
Er komt zo snel mogelijk een inlogkaartje voor ouders, zodat je online de
foto’s kunt bestellen. Deze worden dan ook thuisbezorgd.
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Ve n t i l at i e o p s c h o o l
Afgelopen maand is de ventilatie van onze school onderzocht. Dat gebeurde op verzoek van het
Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS). Onze school blijkt niet geheel te
voldoen aan het opgestelde Bouwbesluit en aanvullende richtlijnen. De luchtverversing is in
bepaalde ruimtes onder de gestelde norm.
We overleggen met de GGD of daar op korte termijn aanpassingen nodig zijn. Scholen moeten
uiteindelijk wel voldoen aan het Bouwbesluit. Daarvoor stelt Stichting OVO, het bestuur van onze
school, nu een plan op. Voor de uitvoering van het plan zijn verschillende

partijen nodig. We houden er dan ook rekening mee dat niet alle
aanpassingen op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.
Voor nu betekent dit dat we extra de ramen en deuren open zetten om toch zo goed mogelijk te ventileren. Daardoor kan het
fris zijn in de klas. Een extra warm vest kan dan fijn zijn!

M e d e z e g g e n s c h ap s r a a d ( M R )
Via deze weg wil de MR uitleggen wat zij doen binnen onze school. De MR vergadert ongeveer 6x
per jaar op een avond. Er komen dan allerlei onderwerpen aan bod die te maken hebben met het
beleid van de Anne Frank. Bijvoorbeeld de schoolgids, de begroting en het schoolplan. Bij wet is
vastgelegd dat iedere school een MR moet hebben, die voor veel onderwerpen adviesrecht heeft of
instemmingsrecht. Dat betekent dat een school bepaalde punten niet zomaar kan veranderen,
voordat het in de MR aan de orde is geweest.
De MR is opgebouwd uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. Wie lid wordt van de MR,
doet dit meestal voor een aantal jaar. Na die periode kun je aftreden, of je opnieuw verkiesbaar
stellen.

Dit zijn momenteel de leden:
Personeelsgeleding: Yvette Bergman en Maaike van Hoek
Oudergeleding:

Hanan Amhandi (dit jaar herkiesbaar) en Michel Cnossen

Mocht je als ouder geïnteresseerd zijn, of vragen hebben of iets onder de aandacht willen brengen,
graaag! Mail naar mr.annefrank@stichtingovo.nl
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N i e u we a a n d a c h t vo o r o n z e s c h o o l r e g e l s
Zoals op veel basisscholen is ook het team van Anne Frank in deze periode van dit schooljaar druk in
de weer met het bespreken, aanleren en versterken van gewenst gedrag in de groep.
Gedrag is namelijk ook iets wat je moet aanleren, net als lezen en rekenen.
Na de herfstvakantie zullen kleine posters met duidelijke gedragsverwachtingen (‘schoolregels’) in het schoolgebouw te vinden zijn. Deze regels
helpen ons bij het bouwen aan een
positief schoolklimaat.
Zo zal bijvoorbeeld in de gang de regel ’Ik loop rustig, ik praat met zachte
stem’ te zien zijn. De waarden veiligheid en respect zijn hiervan de basis.
Regels voor op het plein zullen nog duidelijker maken waar je mag voetballen en waar niet en bijvoorbeeld ook hoe je omgaat met de schommelbeurten. Het is immers fijn als meer kinderen van de
schommels gebruik kunnen maken tijdens de pauze.
Na de herfstvakantie zullen de regels in de groepen besproken worden, om daarna in de praktijk te
oefenen of te laten zien.
Zo gaan wij met elkaar genieten van een fijne leer- en leefomgeving!

Cultuurcircuit: leren met hoofd, har t en handen
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om een prachtig cultuurcircuit op te zetten voor
alle kinderen van onze school. Na de herfstvakantie gaan we iedere donderdagmiddag aan de slag
in kleine groepen.
De kinderen gaan koken, timmeren, schilderen, zagen en nog veel meer!
Ook komen er weer twee vakdocenten ons team versterken.
Mirjam komt de workshops drama geven en Lex verzorgd weer
de workshops muziek. Daar zijn we heel blij mee.
Houd de Parroberichten maar goed in de gaten, want misschien
hebben we u nog nodig bij het verzamelen van wat materialen.
De kinderen en het team kijken er weer naar uit!
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Je kind op TikTok? Kijk en doe mee!
TikTok is niet weg te denken uit de wereld van kinderen en tieners.
Kinderen uit groep 5 en 6 hebben zelfs een TikTok-account, terwijl de
minimumleeftijd 13 jaar is. Met TikTok maak je korte filmpjes van 15
seconden waarin je bijvoorbeeld je favoriete artiest nadoet, een dansje, sketch
of challenge uitvoert met daarbij de keuze uit talloze liedjes, filters en
geluidseffecten.
Voor tieners is het dé ultieme plek om hun creativiteit te uiten. Een script bedenken, filmen,

bewerken; je kunt uren bezig zijn met een filmpje van 15 seconden. Daarnaast is TikTok een
‘digitale hangplek’. Zonder bij elkaar te zijn, kun je samen relaxen, chatten, en te gekke filmpjes
maken. De app voorziet in een belangrijke behoefte van tieners die volop bezig zijn met het
ontdekken van wie ze zijn.
TikTok is echter niet zonder risico’s. Tussen de onschuldige filmpjes verschijnen soms ook
schokkende beelden, en kunnen er vervelende berichten binnenkomen. Een TikTok account staat
automatisch op ‘openbaar’; op die manier krijg je sneller volgers en likes, maar naast je video’s
wordt veel extra informatie openbaar gemaakt. De privé-modus is dus aan te raden en maak
gebruik van ‘Family Pairing’.
Nog belangrijker is het om van jongs af aan betrokken te zijn bij de internetbelevenissen van je
kind. Kijk mee, en doe ook mee! Toon interesse, vraag wat ze zien en beleven, en maak zelf ook een
keer een coole video. TikTok kent allerlei risico’s, maar samen kun je er een leuk avontuur van
maken.

Leenard Kanselaar is jongerenwerker bij The Mall Gorinchem en expertcoach mediaopvoeding.
Vragen over TikTok of het instellen van Family Pairing?
Stuur dan een mail naar leenard.kanselaar@yfc.nl.

A g e n d a vo o r d e ko m e n d e p e r i o d e
t/m 11 oktober:

Gorinchem Sportmaand

Dinsdag 13 oktober:

Schoolfotograaf

Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober:

Herfstvakantie

Vrijdag 6 november
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