Zo doen wij dat!
De informatie die school wil delen wordt op Social Schools vermeld, de kinderen krijgen geen
briefjes (meer mee) naar huis. Alleen onze ouders hebben toegang tot Social Schools.
Via Social Schools delen we verschillende soorten berichten waarover we de volgende afspraken
hebben gemaakt.
Zo weten alle ouders, leerkrachten en leerlingen precies waar ze aan toe zijn.

Team van OBS Anloo zorgt voor:
✓ Iedere 2 weken is er een algemene nieuwsbrief voor de hele school.
✓ Aan de start van een nieuwe periode of thema verzorgt de groepsleerkracht een bericht voor de
groep. Hierin is te lezen waar de leerlingen mee bezig zijn geweest en wat de doelen zijn voor de
komende periode.
✓ Na een activiteit waar ook foto’s van zijn genomen delen we dit in de eigen groep. Activiteiten van de
hele school delen we ook met de hele school. Dit alleen van de leerlingen waarvan ouders
toestemming hebben gegeven om foto’s te delen.
✓ Huiswerkopdrachten krijgen de leerlingen wel mee, maar delen we ook met ouders via Social Schools.
Dit doen we minimaal een week voordat de leerlingen het weer moeten inleveren. Meer over
huiswerk op de “Zo doen wij dat kaart” over huiswerk.
✓ In de agenda van Social Schools staat ruim van te voren wat de bijzonderheden zijn op school. Zo staan
de margedagen, oudergesprekken en bijzondere schooldagen aan de start van het schooljaar zoveel
mogelijk al in de agenda.
Ouders zijn verantwoordelijk voor:
✓ Het lezen van de berichten en afspraken na te leven of te bespreken met leerkrachten.
✓ Het afmelden en beter melden van hun kind bij ziekte of afwezigheid via telefoonnummer school, dus
niet via Social Schools.
✓ Ouders zorgen dat het profiel klopt. Wanneer er wijzigingen zijn in telefoonnummers, adres of ander
personalia dan passen ouders dit zelf aan.

