
  Nieuwsbrief 
 

Het nieuwe schooljaar 
 
We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad! Fijn om alle kinderen weer te zien. We 

hebben gezorgd voor een mooie rode loper, ballonnen en voor alle kinderen lekkere 
kinderchampagne. Dank aan de oudervereniging voor de mooie versieringen! 

 
 
Elke oudste leerling van een gezin neemt het jaarkatern 2021-2022 mee naar huis. In het jaarkatern 
staat alle praktische informatie.  
 

Wij wensen iedereen een heel fijn schooljaar toe!    

 
Leuk nieuws: 
 

Juf Janneke van groep 1-2B is bevallen van een gezonde zoon: 

 

 
Janneke en Joost gefeliciteerd met jullie zoontje Vik!  



 
Kennismakingsgesprekken: 
 
In week 39 en 40 worden de kennismakingsgesprekken gepland met ouders van leerlingen uit de 

groepen 3 t/m 8. De informatieavond per groep kan helaas geen doorgang vinden. U ontvangt een 

informatiebrief met daarin de belangrijkste informatie. Bij de kleutergroepen gaat er een 
informatiemarkt plaatsvinden. Verdere invulling hiervan volgt via Parro.  

 
Deze gesprekken staan in het teken van een persoonlijke kennismaking.  

 
De doelstellingen die we hierbij hebben, zijn: 

- Aan het begin van het schooljaar, vanuit een positieve insteek, kennismaken met de ouders. 

- Uitgaan van en meer zicht krijgen op talenten van leerlingen. 
- Ouders ruimte geven om zaken te bespreken die voor hen belangrijk zijn, zodat de leerkracht 

hierop kan anticiperen. 
- Direct informatie krijgen over sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen vanuit de 

thuissituatie. 

- Werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 

In week 38 wordt via parro de uitnodiging verstuurd.  

 

Controle gegevens in Parnassys en opgeven privacy voorkeur: 
 
Het is belangrijk om jaarlijks de gegevens in het ouderportaal van Parnassys te controleren. Denk aan 

telefoonnummers, email adressen. U kunt het niet zelf wijzigen, maar wel de gewenste veranderingen 
doorgeven. 

 

Met behulp van onze Parro-app kunt u uw privacy-voorkeuren bekijken en aanpassen indien nodig. 
Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

- Ga naar het vierde tabblad Instellingen. 
- Tik op Privacy-voorkeuren. 

- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het kind.  

 

 

Verjaardag en traktatie: 
 

Als een leerling op school zijn verjaardag viert, dan wordt er een klein feestje in de groep gevierd.  
Bij een verjaardag hoort natuurlijk ook een traktatie. Als school zijn we voorstander van kleine  

traktaties. De voorkeur gaat uit naar verpakte traktaties, maar iets anders kleins mag natuurlijk ook. 
In de onderbouw worden de traktaties mee naar huis gegeven. 

 

 
  



Allergie: 
 

Er zijn leerlingen met een allergie op school. De leerkrachten hebben een overzicht van leerlingen die 

een allergie hebben en zullen bij traktaties deze lijst raadplegen. Wij vertrouwen er verder op dat 
ouders van kinderen met een allergie, hun kind leren om verantwoordelijkheid te nemen voor 

zijn/haar allergie. 
 

Bij het organiseren van activiteiten (met de bijbehorende traktaties) proberen wij zo veel mogelijk 

rekening te houden met de allergieën van onze leerlingen. Ouders met kinderen die om 
gezondheidsreden veel traktaties moeten weigeren, kunnen er voor zorgen dat er in de klas een 

trommeltje met alternatieven staat. 
 

Graag ook rekening houden met de lunchpauze om geen boterham met pindakaas mee te geven. Dit 

i.v.m. een leerling met een zeer ernstige pinda-allergie.  

 

Spelen op school: 
 
In de pauzes vinden kinderen het leuk om lekker rond te rennen en te voetballen. We merken nu het 
nog mooi weer is, dat kinderen ook op slippers naar school komen. Hierdoor kunnen zij makkelijker 

vallen of gaan ze op blote voeten op het veld spelen.  
 

Willen jullie als ouder rekening houden om geen slippers naar school aan te doen, zodat uw kind veilig 
kan spelen.  

 

 

BSO: 
 
Na de schooldag gaan er kinderen naar de BSO.  Wilt u aan de leerkracht van uw kind(eren) 

doorgeven op welke dagen en naar welke BSO uw kind gaat. 
 

Mocht uw kind op een dag niet naar de BSO gaan en bijv. met een klasgenootje spelen, dan vooraf de 
leerkracht op de hoogte brengen. Ook dient de BSO hiervan op de hoogte te zijn.  

 

 

Typetuin: 
 

In samenwerking Typetuin, biedt Typetuin bij voldoende interesse in maart 2022 een klassikale cursus 

aan. De cursus is geschikt voor iedereen vanaf groep 6 t/m 8.  
 

De klassikale cursus van de Typetuin leert je kind typen in zijn of haar eigen tempo. Binnen 13 weken 
haalt 98% van de cursisten een typediploma. De type-coach let tijdens de klassikale lessen op de 

houding en neemt de persoonlijke leerdoelen door. Tijdens het thuis online oefenen in de speelse en 

spannende omgeving van de Typetuin begeleid de coach jouw kind ook op afstand. Ieder kind leert in 
zijn of haar eigen tempo. Na 7 weken al klaar voor het examen? Dan kan jouw kind de cursus al 

afronden. Liever wat langer door oefenen voor een hoger resultaat? Ook dat kan! Ieder kind is 
regisseur van zijn of haar eigen leerproces! 

 
Interesse? Bijgaand ontvangt u meer informatie over Typetuin en het vrijblijvend aanmelden.  

 

Agenda: 
- Studiedag maandag 27 september ; alle leerlingen vrij! 

 

Bijlage: 
- de Brede school 
- Typetuin 

- Uitnodiging opening Oers kermis 


