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Belangrijke data in oktober
 Maandag 12 oktober: start herfstvakantie t/m 16 oktober
 Maandag 19 oktober: compensatiedag (Leerlingen vrij)

Startgesprekken
Wij kijken met een goed gevoel terug op vorige week woensdag. Vrijwel alle ouders hebben wij even in
‘levende lijve’ kunnen spreken in onze tent, over uw kind en over de verwachtingen van komend schooljaar.
Het was fijn dat de betrokkenheid zo groot was. Ook willen wij via deze weg nogmaals de ouders bedanken die
hun tent beschikbaar hebben gesteld en die ons geholpen hebben met het op- en afbouwen.
Toestemming voor de school om beeldmateriaal van uw kind te plaatsen
Ieder schooljaar heeft de school uw toestemming nodig om beeldmateriaal van uw kind te mogen delen. U
kunt via Parro uw voorkeuren doorgeven en wij vragen u vriendelijk om hiervoor onderstaande stappen te
doorlopen, zodat wij precies in kaart hebben waar u wel of geen toestemming voor geeft.
U kunt uw voorkeuren tot en met 29 september in Parro aangeven of wijzigen.
U geeft uw voorkeuren weer via de volgende stappen:




Ga in Parro naar het vierde tabblad 'Instellingen'
Tik op Profiel en scrol naar het kopje 'Mijn kinderen'.
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.

Uw voorkeuren worden voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.
Fietsen op de stoep is hinderlijk
Door alle aanpassingen betreffende het halen en brengen van uw kind, merken wij dat de stoep een stuk voller
staat dan normaal gesproken. Wilt u erop letten dat er niet gefietst wordt op de stoep? Zeker met (kleine)
kinderen die nog even afscheid nemen van hun vader en/of moeder kan het gevaarlijk zijn als fietsers er
tussendoor schieten.
Schoolfonds
Traditiegetrouw ontvangt u altijd in de eerste maand informatie omtrent de ouderbijdrage.
Wij willen dit jaar mogelijk overstappen naar ‘WIS collect’. Ondergetekenden gaan komende maandag met de
MR in gesprek hierover en daarna zullen wij u verder informeren.
Cito
De E-toetsen die we in juni 2020 hadden moeten afnemen, krijgen vanwege Covid-19 een aangepaste
normering van Cito. Wij zullen de periode van 21 september t/m 9 oktober gebruiken om deze E-toetsen bij uw
kind af te nemen. Na de herfstvakantie worden de toetsen geanalyseerd door de leerkracht en Intern
Begeleider en maken we een passend aanbod, kijkend naar wat ieder nodig heeft.
Kinderboekenweek – En toen?
Tijdens de Kinderboekenweek gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de
wereld van vroeger tastbaar wordt. We lezen spannende verhalen over ridders, verplaatsen ons in oorlogstijd
en we komen van alles te weten over de Oudheid.
Helaas dit jaar geen kinderboekenmarkt zoals we ieder jaar gewend zijn, vanwege de restricties rondom het
ons zo bekende virus.
Kinderpostzegels
Ook dit jaar doet groep 7 mee met de landelijke Kinderpostzegel actie. Uiteraard willen we de kinderen veilig
op pad laten gaan. Met de geldende maatregelen hebben ze daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel
fysiek als digitaal langs de deuren te gaan. Hoe? Dat leest u op www.kinderpostzegels.nl
Jarigen deze maand
1 september: Tyler (groep 3)
5 september: Elina (groep 7)
10 september: Quinty (groep 3) en Louise (groep 4)
11 september: Soraya (groep 8)
12 september: Linzy (groep 5)
14 september: Lana (groep 5)
16 september: Levi (groep 6) en Lukas (groep 6)
20 september: Christina (groep 6)
27 september: Sarah (groep 8)
Namens het team, een hele leerzame maand gewenst!
Fred Butje en Birgit van der Wardt

