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Nummer 1; Augustus 2019 

 
Beste ouders/ verzorgers,  

 

We zijn alweer een week begonnen. Zo 

langzamerhand vindt iedereen zijn plekje en komen 

we weer in het ritme.  

 

We zijn dit jaar weer begonnen met de ‘nieuw 

schooljaar receptie’ op de maandagmorgen. We 

vonden het leuk dat zoveel ouders even 

binnenstapten en koffie bleven drinken.  

 

In de vakantie is juf Petra van Belzen geopereerd 

aan haar kruisband. Mede door haar 

zwangerschap en haar bekken verloopt dit 

herstelproces wat trager. Hierdoor kan ze niet voor 

de klas. Wel komt ze de morgens naar school om 

ondersteunende taken uit te voeren. Voor de korte 

termijn hebben we vervanging. Voor de langere 

termijn zijn we druk bezig een structurele oplossing te 

vinden. Na de herfstvakantie gaat haar zwangerschapsverlof in.  

 

Informatieavond  

Aan het begin van het nieuwe schooljaar willen we u uitnodigen voor een informatieavond 

van alle onderdelen van het kindcentrum. Deze avond vindt plaats op donderdag 29 

augustus. U bent welkom rond 19.15 uur voor een inloop met koffie of thee. Om 19.30 uur 

zullen we gezamenlijk starten in de centrale hal. Ik zal u iets vertellen over onze plannen voor 

het komende jaar voor de school en het kindcentrum. Vervolgens zal vanaf 19.50 uur de 

eerste workshopronde zijn. U kunt kiezen uit workshops bij peuterspeelzaal /kinderdagverblijf, 

groep 1/ 2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6/ 7 en groep 8.  

 U krijgt van de groepsleerkracht en pedagogisch medewerkers informatie over het 

(les)programma en over de gang van zaken in de groep. Ook is het mogelijk vragen te 

stellen. Omdat u wellicht meerdere kinderen bij ons op het kindcentrum heeft en ook graag 

naar een andere groep zou gaan, begint om 20.30 uur de tweede ronde voorlichtingen. U 

kunt dan bij een andere groep gaan luisteren. Het is twee keer dezelfde uitleg, maar zo heeft 

u de kans om bij meerdere groepen aan te sluiten. Wilt u nog een derde ronde volgen, kunt 

u aansluitend na de tweede ronde nog naar de betreffende groep gaan voor informatie. 

We stellen uw komst bijzonder op prijs.  

 

 

 



Parro 

Uit de ouderenquête is gebleken dat er op het gebied van communicatie nog winst te 

behalen valt. Voor een betere, makkelijkere, overzichtelijkere manier van communiceren 

willen wij graag een app gaan gebruiken. 

In samenspraak met de MR hebben we gekozen voor Parro. 

Om dit te testen is er de laatste weken voor de zomervakantie een pilot gedraaid met de 

ouders van kinderen uit groep 7 en 8. Dit is positief ontvangen en daarom zal alle 

communicatie via Parro verlopen. Losse briefjes en mails zijn verleden tijd. Ook bijvoorbeeld 

het intekenen voor oudergesprekken en ouderhulp gaat gemakkelijk via Parro.  

 

U krijgt deze week een mail waarin u zich kunt aanmelden. 

De app is te installeren op uw mobiele telefoon en/of tablet/IPad, maar er kan ook online 

ingelogd worden. Via de volgende site kunt u verdere informatie vinden over de app.  

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders 

Voor vragen en technische ondersteuning kunt u bij juf Heleen terecht.  

  

Kalender 

We proberen de 

Website zo up-to-

date mogelijk te 

houden. Zeker de 

kalender wordt 

wekelijks 

bijgewerkt. Als u 

op onze website 

kijkt bij de 

kalender en 

evenementen 

kunt u zo de 

planning zien 

voor het hele 

schooljaar. U kunt 

hem eventueel 

ook digitaal 

toevoegen aan 

uw eigen digitale 

agenda.  

 

 

Studiedagen 

Maandag 23 september en vrijdag 4 oktober hebben we studiedag. De kinderen zijn die dag 

vrij.  

 

Toestemming AVG 

Vorig schooljaar heeft u middels het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ uw 

keuze kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). 

Mocht u uw keuze in willen zien en/of willen wijzigen dan is dit uiteraard mogelijk. Neem in dit 

geval contact op met de school via mail of stap even binnen. Als er vanuit uw kant geen 

wijzigingen zijn dan gaan we er vanuit dat uw eerder gegeven toestemming ook weer geldt 

voor dit nieuwe schooljaar. 

 

 

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders


 

Luizen 

Er zijn luizen gevonden bij kinderen in verschillende groepen. We hebben hiervoor een 

luizenprotocol, dat stuur ik u in de bijlage mee. Wilt u zelf goed kijken en kammen bij uw kind? 

Over twee weken is er weer luizencontrole.  

 

 

 

Gym   

   Maandag    Dinsdag  Woensdag   Donderdag  Vrijdag   
Groep 1 / 2          9.00-10.00  

Juf Anna 

Carien  

 

 
   

Groep 3     13.15-14.15  
Juf Hennie  
Samen met 

groep 4 A   

      11.00 – 12.00  
Juf Jacobine  

Groep 4     Gesplitste 

gymles  
11.15-12.15  
Juf Hennie  

      

Groep 5     14.15-15.15  
Meester Jan  
Samen met 

groep 4 B  

   14.15-15.15   
Meester Jan   

   

Groep 6     11.00-12.00  
Meester 

Walter   
  

    11.15-12.00  

Meester Walter 
  
 

Groep 7     9.15-10.15  
Meester Walter  

     11.15-12.00  

Meester Walter 

 

Groep 8        10.15-11.15  
Juf Heleen  

   9.25-10.15  
Juf Heleen  

   
 

 

We hopen er samen, ook met u als ouders, weer een mooi en waardevol jaar van te maken.  

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

 

 

 

 


