Nieuwsbrief
voor ouders/verzorgers met een kind op OBS Roombeek
week 10 | 11 maart 2021
Volg ons op twitter: twitter.com/obsroombeek
Volg ons op Facebook: Openbare-Basisschool-Roombeek

Algemeen nieuws
Driehoeksgesprekken
De driehoeksgesprekken zijn in week 14, niet
in week 13! Uw kind krijgt het rapport mee op
vrijdag 9 april.
Als u de rapportmap nog thuis heeft liggen:
geef 'm dan zo snel mogelijk mee naar school!

Schoolfotograaf
Maandag 15 maart komt Foto Koch
schoolfoto's maken. Dit schooljaar worden er
alleen maar portretfoto's en groepsfoto's
gemaakt. Er worden dit jaar – vanwege
Corona - geen familiefoto's gemaakt. In de
bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer
informatie.

Herinnering
De onderwijsdag vanuit Stichting Consent van
22 maart gaat niet door. De kinderen moeten
die dag gewoon naar school!

Gevonden voorwerpen
Voor uw agenda

De bak (hal bij de voordeur) met gevonden
voorwerpen zit vol. Maandag 15 maart wordt
deze bak leeggemaakt. Alle spullen die erin
zitten, gaan dan naar een goed doel. Is uw
kind iets kwijt: kijk snel in de bak met
gevonden voorwerpen.

Op donderdagmiddag 1 april heeft het team
misschien een studiemiddag. Op dit moment
is nog niet duidelijk of deze middag door kan
gaan. Houd er wel vast rekening mee dat uw
kind mogelijk vrij is op donderdagmiddag 1
april.
Zodra wij de bevestiging hebben dat de
studiemiddag doorgaat, hoort u dat van ons!

Agenda

Bereikbaarheid school
De school is op werkdagen vanaf 8.00 uur
telefonisch bereikbaar. Ziekmeldingen graag
voor 8.30 uur aan ons doorgeven via de
Roombeekapp of telefonisch via
053 43 64 369.
Als u met een groepsleerkracht in gesprek
wilt, maak dan een afspraak. Dat kan via de
Roombeekapp, de mail of bel na schooltijd.

Nieuws vanuit de OGR

De ouderraad heeft volgende week dinsdag
een onlineoverleg. Op de agenda van het
overleg staan onder andere de volgende
punten: financiën en de komende activiteiten,
zoals Pasen en Koningsspelen.

Tevredenheidsonderzoeken
Volgende week worden de
tevredenheidsonderzoeken afgenomen.
Ouders, leerlingen van groep 6-7-8 en
medewerkers vullen digitaal een enquête
in over de school.
Uw kind krijgt volgende week een unieke
toegangscode mee op papier, waarmee u
thuis in kunt loggen en de ouderenquête
in kunt vullen.
We hopen dat veel ouders de enquête
invullen.

15-03 Schoolfotograaf
22-03 Onderwijsdag is vervallen
Alle leerlingen moeten naar school!
01-04 ’s Morgens paasactiviteit
02-04 Goede vrijdag: alle leerlingen vrij!
05-04 2e Paasdag: alle leerlingen vrij!
09-04 Rapport mee
De volgende nieuwsbrief komt uit op
donderdag 25 maart.

Kom naar het live online open huis van Kaliber!
Nog nooit eerder kon je vanuit je eigen huiskamer naar het open huis van Kaliber, maar op zaterdag
20 maart zal het toch echt mogelijk zijn. Tussen 14:00 en 15:00 uur kan iedereen vanuit huis kijken bij
verschillende Zoom-meetings. Hier zullen docenten alles vertellen over desbetreffende cursus en
natuurlijk wat laten horen en zien! Kaliber biedt lessen op het gebied van muziek, dans, theater en
beeldende kunst.
Hoe werkt het? Meld je van te voren aan, zodat Kaliber je op de ochtend van 20 maart een uitnodiging kan
sturen waarmee je toegang krijgt tot alle live zoom-meetings van de diverse cursussen die Kaliber biedt. Elk
kwartier kun je bij een nieuwe meeting kijken, zo kun je dus bij vier verschillende cursussen kennismaken!
Ook Klantenservice zal live gaan en alle vragen beantwoorden over lestijden, dagen, locaties en tarieven.
Naderhand kan iedereen zich inschrijven voor niet 1, maar 2 gratis proeflessen bij verschillende cursussen.
Voorlopig worden alle lessen nog online aangeboden, omdat les op locatie nog niet mogelijk is. Wanneer dit
weer mogelijk is kun jij direct starten met je proefles, want de locaties zijn al helemaal volgens de laatste
maatregelen ingericht.
Aanmelden voor het online open huis kan uiterlijk 19 maart via www.kaliberkunstenschool.nl/openhuis. Hier
is tevens ook meer informatie te vinden over dit online evenement.
Heb je nog andere vragen over het starten van een cursus, dan kun je Kaliber dagelijks bereiken van 9:00 –
16:30 uur via 088-4868700 of mail naar info@kaliberkunstenschool.nl.

Beste ouder/verzorger,
Foto Koch komt binnenkort de schoolfoto’s maken. In verband met de gestelde richtlijnen van het
RIVM hebben zij extra voorzorgsmaatregelen genomen om zo de gezondheid en veiligheid van de
kinderen, de leerkrachten en de fotografen te kunnen waarborgen. Bijgaand kunt u dit nalezen in
hun protocol.
Foto Koch heeft hun werkwijze aangepast zodat zij korter op school aanwezig zijn. Er worden twee
opnames per kind gemaakt: de portretfoto en de nieuwe leunpose. Uw kind zal zich hier vertrouwd
bij voelen waardoor de fotograaf sneller klaar zal zijn. Een stoere, vernieuwde pose waar elke leerling
een eigen houding aan kan nemen.
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aangegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto
mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de leerkracht.
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de kinderen die
gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.
De complete afhandeling van de schoolfotografie verloopt via internet. Na ongeveer twee weken
ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een uniek
inlognummer en wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis in op www.fotokoch.nl. Er staat een
leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen bestelt ontvangt u van Foto Koch de
groepscollage gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te bestellen.
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur of creditcard. Als u wilt kunt u zelf de inloggegevens
doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of expartner), zodat zij zelf een bestelling
kunnen plaatsen op de site.
Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie keuze uit
kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, waardoor er
spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. U kiest vervolgens zelf de foto’s met een
achtergrond naar keuze! Voor de leunpose geldt dat deze foto alleen met een witte achtergrond
besteld kan worden, maar natuurlijk wel in zwart/wit, sepia of kleur.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot zijn recht.
Vermijd daarbij fluorescerende kleding.
Met vriendelijke groet,
Het team van de Basisschool

Protocol Schoolfotografie Foto Koch
volgens opgestelde RIVM richtlijnen
Foto Koch volgt de ontwikkelingen en de adviezen vanuit het RIVM op de voet. Op basis hiervan
hebben wij extra voorzorgsmaatregelen genomen. Want de gezondheid en veiligheid van u en onze
medewerkers heeft onze hoogste prioriteit.
1) Onze medewerkers en fotografen zijn goed geïnstrueerd en weten wat ze wel en niet
moeten doen.
2) De fotografen geven u geen hand en houden gepaste afstand. De richtlijn hiervoor is
minimaal 1,5 meter.
3) Wij houden de gezondheid van onze medewerkers en fotografen goed in de gaten. Wie
(lichte) klachten heeft, blijft thuis.
4) De school informeert de vertegenwoordiger van Foto Koch hoe de fotograaf, met zijn foto
apparatuur, de ruimte in de school kan betreden inzake de looproute/ingang.
5) De fotograaf zal in de besproken ruimte zijn foto materiaal installeren en zorgt ervoor dat hij
eigenhandig de studio, plattegrond en banner neerzet.
6) Onze fotografen hebben desinfecterende handgel bij zich en zij hebben tijdens het
fotograferen handschoenen aan. Daarnaast wassen zij hun handen vaak en zorgvuldig.
7) Zij maken hun werkomgeving met grote regelmaat schoon.
8) Zodra de fotograaf gaat fotograferen, zal hij rekening houden met de looproute van de
kinderen.
9) Fotograaf, kinderen en teamleden zullen elkaar niet kruisen en de fotograaf houdt zich te
allen tijde voor elke aanwezige persoon op 1,5 meter afstand.
10) Tijdens het fotograferen zal de fotograaf de studio-ondergrond, welke is omlijnd, niet
betreden. Voor iedereen is dit duidelijk zichtbaar.
11) Aan het begin van elke groep is het fototechnisch noodzakelijk om een foto te maken met
een kleurprofiel attribuut, de zogenaamde colorchecker.
De eerste leerling zal hiermee op de foto gaan zonder dit aan te raken. De fotograaf zal
ervoor zorgen dat het plaatsen en verwijderen van de colorchecker volgens de RIVM richtlijnen gebeurt.
12) De werkplek van de fotograaf zal, indien er risico is op aanloop van kinderen, worden afgezet
met lint om de afstand te waarborgen. Foto Koch zorgt ervoor dat de fotograaf dit bij zich
heeft.
13) Doordat de fotograaf zorgt voor een duidelijke route en uitleg voor de kinderen, kunnen
wij in korte tijd veel kinderen op de foto zetten.
14) Bij een goede doorstroom van de kinderen (lees: klas voor klas en zonder elkaar te kruisen)
kunnen wij 100 leerlingen per uur fotograferen.

