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Beste ouders,

Social Schools
In de loop van deze week krijgt u een uitnodiging via de mail om u aan
te melden bij ons nieuwe ouderinformatie programma Social Schools
We blijven MijnSchoolinfo gebruiken tot eind maart, maar intussen
willen we ervoor zorgen dat het programma Social Schools volledig
operationeel is wanneer MijnSchoolinfo afgesloten wordt.

Voor het Programma Social schools kunt u zowel bij android als bij apple een app
downloaden. Dit werkt heel handig.

U maakt uw eigen account aan en hieraan koppelt u uw kind(eren). Beide ouders kunnen
een eigen account aanmaken.

In de bijlage zit een handleiding voor installatie en gebruik.

De beheerder van het programma kan zien wie zich aanmeldt en koppelt dit dan aan de
juiste klas/leerling.

Met gebruik van dit programma is de privacy gegarandeerd.

Trakteren op school.

Het is inmiddels alweer een jaar geleden dat we het trakteren in de klas stopgezet hebben
vanwege de genomen corona maatregelen.  Vanaf nu is er weer de mogelijkheid om te
trakteren bij verjaardagen. We beperken ons wel tot voorverpakte traktaties. Leerlingen gaan
niet de klassen af om leerkrachten te trakteren. We beperken ons tot de eigen groep.



DE SCHOOLFOTOGRAAF KOMT!

Het is weer zo ver! Op basisschool Het Jongleren worden
op dinsdag 23 en woensdag 24 maart foto’s gemaakt door
Nieuwe Schoolfoto!
Kijk voor meer info op
www.nieuweschoolfoto.nl of
www.facebook.com/nieuweschoolfoto.

Voor de portretfoto’s en voor de groepsfoto’s wordt een witte achtergrond gebruikt.
De kinderen gaan hierbij speels en in het geheel op de foto. Houd dus rekening
met de kledingkeuze én de schoenen. Lees tips voor de kledingkeuze in de blog
van Nieuwe Schoolfoto via deze link:
www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag

Broertjes & zusjes die samen op school zitten kunnen onder schooltijd
gefotografeerd worden. Het kan zo zijn dat de individuele foto’s en de broer-
zusfoto’s op 2 verschillende dagen worden gemaakt. Houd dus rekening met 2
dagen schoolfoto’s.

Wij fotograferen de komende tijd bij veel scholen op een volledig veilige &
verantwoorde Corona Proof manier. Wij hebben maatregelen genomen om dat te
kunnen bewerkstelligen. Hier zijn de fotografen goed op geïnstrueerd.

Het bestellen gaat via internet en de foto’s worden supersnel thuisbezorgd via
PostNL. Na de fotodag krijgen de kinderen een fotokaart mee naar huis met unieke
codes om veilig in te loggen.

Bekijk hier een filmpje over de werkwijze van Nieuwe
Schoolfoto: www.youtube.com/nieuweschoolfoto

Begin dus vast met glimlachen en poets de tanden goed, dan wordt het de leukste
schoolfoto ooit!

http://www.nieuweschoolfoto.nl
http://www.facebook.com/nieuweschoolfoto
http://www.nieuweschoolfoto.nl/blog/kledingtips-voor-de-schoolfotodag
http://www.youtube.com/nieuweschoolfoto


Virtueel Rondje Nederland

Schrijf je nu in voor het Virtuele Rondje Nederland!
En loop in je eigen straat voor goud, zilver of brons
Omdat de editie in het Openluchtmuseum voorlopig is uitgesteld tot november en Rondje
Nederland te leuk is om helemaal over te slaan:

ZATERDAG 20 of ZONDAG 21 MAART is er voor jongens en meisjes t/m 8 jaar en jongens
en meisjes 9 t/m 12 jaar de kans om te kijken wat jij loopt op een 1000m, vanaf de stoep
voor je huis, mét al je vriendjes en vriendinnetjes. Iedereen ouder dan 12 en volwassenen
niet getreurd, ook voor jullie staat er een mooie 5000m prestatieloop op het programma.
Ben jij klaar voor een Rondje Nederland van 1km of 5km? Doe mee en volg het stappenplan
hieronder.

Klik op inschrijven, vul je gegevens in en betaal €3,50 gemakkelijk via iDEAL. Leden van
Ciko’66 krijgen hun inschrijfgeld teruggestort en doen dus gratis mee!

● Per email ontvang je de bevestiging van je inschrijving.
● Vrijdag 19 maart ontvang je een persoonlijke email met je toegangscode voor de

Racemap-app inclusief instructie + je digitale persoonlijke startnummer.
● Loop je eigen rondje in je eigen omgeving. Als je gaat lopen gebruik je de

Racemap-app voor de registratie van je run. Loop je liever met je eigen tracker?
Dan upload je na afloop je GPX file via de website van Racemap.

● Ben je jonger dan 12 of heb je geen eigen telefoon of tracker? Vraag je vader of
moeder of hij/zij met je meeloopt of fietst!

● Op de website van Ciko’66 en in de Racemap-app vind je de uitslagen en je
ontvangt na afloop een persoonlijk certificaat per mail. Nummers 1, 2 en 3 uit alle
categorieën (jongens t/m 8 jaar, meisjes t/m 8 jaar, jongens 9 t/m 12 jaar, meisjes 9
t/m 12 jaar, heren 5km en dames 5km) krijgen een echte medaille opgestuurd!

● Deel je leukste foto van jouw Rondje Nederland op social media, tag @ciko_66 en
win een speciale prijs!

Geniet van je Rondje Nederland  en geef  het ook door aan je collega’s, vrienden, familie,
studenten en buren.
https://www.ciko66.nl/virtueel-rondje-nederland-zaterdag-20-of-zondag-21-maart/

Namens Ciko’66,
Anita Lubberdink

Met vriendelijke groet,
Team Het JongLeren
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