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Week van de zichtbaarheid
MR overleg
Studiedag (leerlingen vrij)
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Lina (11)
Fiona (11)
Jackie (5)
Guusje (12)
Isa-Noë (8)
Noeck (10)
Leonoor (10)
Amy (5)

Vervangingen
We hebben de laatste tijd best wel weer te maken met de afwezigheid van medewerkers. Om de
vervanging zo goed mogelijk op te lossen is steeds weer een uitdaging. Omdat er praktisch geen
invalkrachten beschikbaar zijn, zijn wij vaak genoodzaakt dit intern op te lossen.
Dit vraagt veel van de flexibiliteit van onze medewerkers maar uiteraard ook van de leerlingen en
hun ouders/verzorgers.
Wij doen ons best om de impact hiervan op de leerlingen zo beperkt mogelijk te houden, maar zijn
ons ervan bewust dat dit niet altijd mogelijk is.
Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Studiedag
Dinsdag 22 november 2022 staat er weer een studiedag gepland.
De leerlingen zijn deze dag vrij.
Herhaling Privacy voorkeuren
Steeds aan het begin van het nieuwe schooljaar willen wij ouders/verzorgers de gelegenheid geven
om de privacy voorkeuren in Parro aan te passen.
In Parro kunt u aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor het delen van de volgende
gegevens:
1. Beeldmateriaal Parro, Rapportfolio (alleen eigen groep)
2. Adresgegevens (alleen eigen groep)
3. Beeldmateriaal openbare media
4. Deelname onderzoeken
5. GGD uitwisseling contactgegevens inza Covid-19
6. Klassen-/groepsfoto
7. Telefoonnummer (alleen eigen groep)
U heeft tot 1 december 2022 de tijd om deze gegevens, indien gewenst, aan te passen. Wilt u na
deze datum toch nog iets wijzigen dan kunt u een mailtje sturen naar de administratie.

Bezoek Chassé theater
Op maandagochtend hebben de kleutergroepen een bezoek gebracht aan het Chassé theater.
Ze hebben daar een aantal korte animatiefilmpjes bekeken. Sommige waren grappig, sommige
waren lief en een was een beetje spannend, maar liep goed af!
Na de filmpjes mochten de kinderen zelf aan de slag om een animatie te maken en een
thaumatroop.

Upgrade schoolpleinen
Vorige maand is er hard gewerkt aan de schoolpleinen. De OV heeft financieel bijgedragen aan het
herstellen van de speelheuvels en tijdens de tuinwerkdag is er extra groen aangebracht. Een
enthousiaste groep docenten en ouders heeft ervoor gezorgd dat alles er weer helemaal netjes bij
ligt. Nogmaals dank hiervoor. Zo kunnen onze kinderen weer heerlijk spelen.

