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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat een prachtig weer om de schoolperiode te beginnen. Tijdens de pauzes en na schooltijd kan er heerlijk 

buiten gespeeld worden. Het weer draagt ook bij aan een ontspannen start van het schooljaar.  

In deze Nieuwsbrief 
In deze Nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over de informatieavonden, de communicatie-app Parro 

en informatie over enkele activiteiten en praktische zaken.   

Informatieavonden en luistergesprekken september 
Wij vinden het wenselijk om ouders, waar mogelijk, in en op de school te betrekken. Daarom kiezen wij 

ervoor om de jaarlijkse informatieavonden in de school te organiseren. Wij hanteren wel de gebruikelijke 

gezondheidscheck en 1,5 meter afstand, zodat dit voor iedereen op een zo veilig mogelijke manier kan.  

Informatieavonden: 

• Dinsdag 14 september: groep 1-2 (18.45 uur – lokaal groep 1-2), groep 3 (19.30 uur – lokaal groep 3-4) 
en groep 4 (19.30 uur – centrale hal). 

• Dinsdag 21 september: groep 5-6 (19.00 uur), groep 7-8 (20.00 uur).  

• U dient u voor deze avonden vooraf op te geven bij de leerkracht. Vanwege de beschikbare ruimte kan 

maximaal één ouder per gezin deelnemen.   

Luistergesprekken 

Vandaag ontvangen de ouders van de kinderen van groep 5 en 7 een uitnodiging voor het luistergesprek op 

woensdag 15 september. Hierbij ontvangt u de mogelijkheid om digitaal het gespreksformulier in te vullen. 

Wij vragen u dat vooraf te doen.  

Fruitdag 
Woensdag is fruitdag. We merkten gisteren dat nog niet iedereen hiervan op de hoogte was. Wilt u uw kind 

op deze dag alleen fruit en/of groente meegeven? 

Leerlingenraad 
Vrijdag 10 september starten we weer met de voorbereidingen voor de leerlingenraad. De komende 

periode wordt er in de school campagne gevoerd en uiteindelijk worden er 6 vertegenwoordigers gekozen 

die zitting nemen in de leerlingenraad. 

Luizencontrole 
De gebruikelijke hoofdluiscontroles op school zullen nog niet gedaan worden. Daarom vragen wij u hier 

thuis aandacht aan te schenken. Hierbij ontvangt u een linkje van de GGD: ‘Hoe controleer je op 

hoofdluizen’. 

Parro 
Bij de start van het schooljaar hebben wij u een uitnodiging voor Parro toegestuurd. We zien inmiddels dat 

meer dan 90% van de ouders deze koppeling geactiveerd heeft. Wilt u deze activeren, wanneer u dat niet 

gedaan heeft. U ontvangt als bijlage nogmaals de link om de Parro-app te downloaden. 

De komende periode kunt u wekelijks een fotootje en/of berichtje verwachten vanuit de klas. Op deze 

manier blijft u op een leuke manier betrokken bij wat er in de school gebeurt.  

https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=gQfb6S95iLQ&t=7s
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Schoolfruit 
Scholen wordt weer de mogelijkheid gegeven om deel te nemen aan het schoolfruitprogramma. Voordat 

we ons willen inschrijven, vragen we of ouders ons willen helpen bij het snijden van fruit/ groente. Dit kan 

’s morgens, direct na het op school brengen van de kinderen. Op basis hiervan bekijken we of deelname 

haalbaar is. 

Verjaardagen vieren 
In de groepen 1 t/m 3 mogen de ouders een stukje van de verjaardag van de kinderen meevieren. Ouders 

mogen aanwezig zijn tijdens het toezingen van de jarige door de kinderen. Dit geldt niet meer voor de 

groepen 4 t/m 8. De verjaardagen van de leerkrachten worden gevierd tijdens de meesters- en juffendag. 

Volgende Nieuwsbrief 
Wij streven ernaar iedere 2 weken een Nieuwsbrief te versturen. Indien nodig verschijnt de Nieuwsbrief 

vaker. Wij versturen de Nieuwsbrief op donderdag.  

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  
 

 
 
 
 
 
 

Belangrijke data:  
 

• Vrijdag 10 september   - start leerlingenraad 

• Dinsdag 14 september   - informatieavond groep 1 t/m 4 

• Woensdag 15 september   - luistergesprek groep 5 en 7 

• Dinsdag 21 september   - informatieavond groep 5 t/m 8 

• Dinsdag 28 september   - ontruimingsoefening met alle kinderen 

• Dinsdag 5 oktober   - ouderavond Kanjertraining 

• Woensdag 6 oktober   - studiedag Kanjertraining – alle kinderen vrij 

• Donderdag 7 oktober   - start Kinderboekenweek 
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