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Corona- virus
De vorige keer hebben we u bericht dat er intussen ook enkele besmettingen met Corona zijn gemeld
op de Klimboom, bij leerkrachten en bij leerlingen. Ook op dit moment zijn enkele besmettingen van
leerlingen gemeld. Deze leerlingen zijn voor de vaststelling van hun besmetting al een aantal dagen
met klachten thuis gebleven. De GGD acht het daarom niet waarschijnlijk dat de besmettingen op
school hebben plaatsgevonden. Toch willen we vanuit school erop blijven hameren de maatregelen
in acht te houden: afstand houden tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en
leerlingen; geregeld handen wassen en desinfecteren en gebruikte materialen reinigen. We hebben
geregeld contact met de GGD en houden ons aan de door de GGD gegeven adviezen. De leerkrachten
lichten de ouders in via de Parro-app als er in een groep besmettingen zijn. Vanwege de Privacy
wetgeving noemen we hierbij geen namen.
Sinterklaas viering 2020
In verband met de tweede golf van Corona besmettingen kan de Sint dit jaar de school niet
persoonlijk bezoeken. Dat is met name voor de jongste kinderen een teleurstelling. Ook de Sint zelf
vindt het erg jammer dan hij dit schooljaar niet kan worden toegezongen door de kinderen. Maar we
willen natuurlijk niet meemaken dat zo’n oude man wordt besmet door een bezoek aan onze school.
Gelukkig heeft hij wel cadeautjes meegenomen voor de Klimboom leerlingen. Die mogen in alle
groepen uitgepakt worden op vrijdag 4 december. Na goed speurwerk zijn we er achter gekomen
waar de Sint in Emmeloord verblijft rond zijn verjaardag. Dat houden we natuurlijk helemaal geheim!
Als dank voor de geheimhouding mogen we een interview met hem houden en dat gaan we
natuurlijk filmen.
Deelname aan Nationaal Cohort Onderzoek
Alle scholen van Aves nemen deel aan een landelijk onderzoek naar de taal en rekenprestaties van
leerlingen. Deelname bestaat uit het verzenden van gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Deze
gegevens worden zo verstuurd dat de onderzoekers nooit kunnen herleiden tot individuele leerlingen
en scholen. Het gaat ook niet op de prestaties per groep, maar het gaat om een landelijk beeld van
het lees en reken niveau. Vanuit de AVG wetgeving hebben de ouders het recht bezwaar te maken
tegen het inzenden van gegevens van hun kind. Mocht een ouder bezwaar maken, dan is de school
verplicht de gegevens van het kind uit de verzendlijst te halen. Mocht u bezwaar hebben, dan
vragen wij u dit voor de kerstvakantie bij ons te melden ( sbodeklimboom@aves.nl).

