
Het Bloknoot♪e   Partner van IKC de Riet 

September 2021 
  

Belangrijke data    

 1 september  Schoolinstuif gaat niet door i.v.m. richtlijnen Corona informatie krijgen alle 
leerlingen mee op papier 

 15 en 16 
september 

 Startgesprekken woensdag 15 september middag en avond en voor de grote 
groepen donderdag 16 september ook nog de middag 

 

Deze maand het Bloknootje met aandacht voor: 
- Verzuim- en verlofregeling 
- Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo 
- Bijles rekenen groep 7 en groep 8 
- IKC Actief 
- Privacy-gebruik foto’s toestemming in Social Schools 
 
 
Verzuim- en verlof regeling 
• In de schoolgids staan de algemene regels m.b.t. verzuim/verlof  (4.3 blz 18,19 en 20) op  
              www.kubusopoa.nl. 
• Bij de vijfde ziekmelding, in één schooljaar, is de school verplicht dit te melden bij de GGD. 
• Bij 5x te laat komen zal er een gesprek met ouders plaatsvinden. 
• Bij 10x te laat komen moet er een verplichte melding naar de leerplichtambtenaar gedaan 
              worden  
Wij willen u hier graag in meenemen zodat we gezamenlijk niet voor ‘verrassingen komen te staan’. 
Verlof kunt u aanvragen bij meneer Jeroen. 
 
Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo  
Wel meehelpen aan de ontwikkeling van uw kind, maar niet de financiële middelen?  
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almelo/ 
Dit fantastische fonds zorgt ervoor dat alle kinderen in Almelo als ze dat willen lekker kunnen 
sporten of meedoen aan culturele activiteiten (denk aan muziekles, ballet, creatieve activiteiten). 
 
Start bijles rekenen 
Wij zijn ontzettend blij met een subsidie om de kinderen die dit willen na schooltijd extra te kunnen 
ondersteunen. Zo zal meneer Fons (onze gepensioneerde oud collega) de komende maanden 
kinderen uit groep 7 en groep 8 één middag in de week bijles rekenen geven. Mooie kans voor de 
kinderen om in de laatste jaren op de basisschool hiervan te profiteren! 
 
IKC Actief 
We gaan weer starten met IKC Actief, voorheen de Verlengde Schooldag. In de week van 13 
september start de eerste periode. 
In de bijlage vindt u meer informatie over het aanmelden en de activiteiten.  
 
Privacy – gebruik foto’s toestemming verlenen in Social Schools 
Een groot deel van onze informatieverstrekking en communicatie verloopt via Social Schools. 

http://www.kubusopoa.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almelo/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/almelo/


Voor u als ouder voor alle duidelijkheid goed om te weten dat wij daarbij de volgende afspraken 
hanteren: 
Social Schools wordt gebruikt voor: 
 -Informatieverstrekking. Bijvoorbeeld algemene informatie vanuit directie + maandelijks het 
Bloknootje; 
-Planning van de jaarlijks terugkerende oudergesprekken; 
-Het delen van bijzondere activiteiten en uitstapjes uit de groepen; 
-Organisatie voor uitstapjes e.d. op het moment dat er bijv. vervoer nodig is; 
-Een korte mededeling en of aangeven dat er behoefte is om een afspraak te maken kan vanuit de 
groepsleerkracht en uiteraard vanuit u als ouder. 
  
Via Social Schools willen we graag gebruik maken van de mogelijkheid om u op de hoogte te houden 
van allerlei activiteiten op school door middel van het delen van foto’s en filmpjes die gemaakt zijn 
tijdens schoolactiviteiten. 
Deze foto’s zijn dan alleen zichtbaar voor de ouders en kinderen van school (bv. Sinterklaas) of voor 
de groep van uw kind (bv. een excursie). 
In het kader van de Privacy-wetgeving hebben wij apart uw toestemming nodig om gebruik te 
kunnen maken van het delen van foto’s en/of filmpjes via Social Schools. 
  
Wilt u toestemming geven via de knop ‘mijn kinderen’ in Social Schools voor 10 september 2021. 
Vanaf die datum kunnen wij dan uitgaan van uw keuze. Veel ouders zullen dit al hebben gedaan 
vorig jaar maar wij zijn verplicht om u hier jaarlijks op te wijzen. 
Wilt u later in dit jaar uw keuze wijzigen dan is dat geen probleem, maar verzoeken wij u wel dit 
apart door te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden. 
In de bijlage ziet u hoe u en waar op de website of app van Social Schools toestemming kunt geven. 
  
Social Schools is voor ons niet het communicatiemiddel om inhoudelijk zaken te bespreken over uw 
kind. 
Mocht u wel iets inhoudelijks willen bespreken dan kunt u dit altijd aangeven zodat er een afspraak 
kan worden gemaakt. 
Groepsleerkrachten reageren gedurende werktijden (tussen 8.30 en 17.00) op berichten waarbij dit 
tussen 8.30 en 14.00 uiteraard in principe ook niet gebeurt omdat de leerkrachten dan lesgeven. 
Het kan ook uiteraard voorkomen gezien andere werkzaamheden dat u niet op dezelfde dag een 
antwoord krijgt op uw bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

 


