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Deze week oudergesprekken groep 3 t/m 7
Stapje Verder
Groep 8 om 11.00 uur vrij.
Musical groep 8 (familie)
Musical groep 8 (ouders/verzorgers) & afscheidsavond
Uitzwaaien groep 8, 12.00 uur
Laatste schooldag. Leerlingen vrij vanaf 12.10/12.25 uur
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Fedde (11)
Loïs (12)
Liv (6)
Lukas (6)
Pleun (7)
Lode (8)
Katie (8)
Cees (5)

Oudergesprekken
Deze week vinden de oudergesprekken voor groep 3 t/m 6 en de adviesgesprekken voor groep 7
plaats.
De gesprekken zullen fysiek plaatsvinden tenzij ouders/verzorgers hebben aangegeven dit liever
digitaal te willen.
Wij wensen alle ouders/verzorgers, leerlingen (groep 7) en leerkrachten fijne gesprekken toe.
Stapje Verder
Op woensdag 14 juli van 11.00-12.00 uur gaan alle leerlingen alvast een kijkje nemen bij de nieuwe
leerkracht en/of de nieuwe klas.
De leerlingen die komend schooljaar van het hoofdgebouw naar de dependance of van de
dependance naar het hoofdgebouw ‘verhuizen’, worden door enkele medewerkers naar de locatie
gebracht. Aan het einde van Stapje Verder worden ze ook weer teruggebracht naar hun huidige
groep.
De kinderen kunnen dus gewoon op hun eigen locatie weer worden opgehaald aan het einde van
de ochtend.
Helaas kan de nieuwe leerkracht van groep 6B, Carien Meeuwisse, niet aanwezig zijn deze
ochtend. Desiree vd Ouweland zal voor haar waarnemen.
De leerlingen van de huidige groepen 8 zijn deze dag vanaf 11.00 uur vrij.
Nieuwe app Parro
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 gaan wij gebruiken maken van de nieuwe communicatie
app Parro.
Deze app vervangt: de Schoolapp, Klasbord, Schoolgesprek en iDEALnet/Murlen Dienstverlening
(voor het innen van de schoolbijdragen).
Parro is gekoppeld aan ons leerling administratie systeem Parnassys. Dit heeft als voordeel dat de
gegevens automatisch worden gesynchroniseerd en wij geen dubbele administratie hoeven bij te
houden.
Deze nieuwe app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij:
• eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs en
andere zaken zoals bijvoorbeeld de activiteiten kalender.
• Een uitvraag doen voor hulpouders bij activiteiten/uitstapjes.
• Leerkrachten kunnen met deze app een inkijkje geven in het klassengebeuren d.m.v. foto’s
van activiteiten, korte impressies van actuele activiteiten en groep gerelateerde
mededelingen sturen naar ouders/verzorgers.
• Oudergesprekken plannen via de gespreksplanner.
• Betaalverzoeken sturen om de schoolbijdragen te voldoen (via ideal).
• Ouders/verzorgers kunnen absentie-/ziekmeldingen doorgeven welke dan meteen in onze
leerling administratie worden verwerkt.
• Enz.
Voor de start van het nieuwe schooljaar (in de laatste week van de zomervakantie) ontvangt u van
ons een bericht om uw aan te kunnen melden.

