
 

 

 

 

 

Agenda 

4 september: eerste schooldag 

6 september: hoofdluiscontrole 

11 september: vanaf deze week startgesprekken 

13 september: nieuwjaars BBQ 

18 september: OR vergadering 20.00 uur 

22 september: Unit 2 naar park Meermond i.v.m. 

burendag 

26 september: MR vergadering 18.00 uur 

29 september: Studiedag, alleen kinderen Unit 1 

vrij 

 

 

 

● start nieuwe schooljaar 

● BBQ 

● Parro 

● Nieuwe schrijfmethode 

● oproep reserve kleding gym 

● zo doen we dat, afspraken en regels 

 

 

 

Start nieuwe schooljaar 

Heeft u ook zo genoten van de vakantie? Wij 

hebben allemaal een heerlijke vakantie gehad en 

veel zin om het nieuwe schooljaar te starten. 

Geen beter begin dan eerst even onder het genot 

van een kopje koffie of thee de vakantieverhalen 

met elkaar uit te wisselen. De eerste schooldag 

start op maandag 4 september om 9.00 uur. 

Vanaf 8.30 uur is er inloop en bent u van harte 

welkom om een kijkje in de groep te nemen en 

elkaar in de hal te ontmoeten. 

 

 

BBQ 

Op woensdag 13 september hebben 

we weer onze nieuwjaarsbarbecue 

van 17.00-19.30 uur. De ouderraad 

regelt dat er verschillende bbq’s op 

het plein staan. We zorgen ervoor dat ze veilig en 

buiten bereik van kinderen staan. Het 

kindcentrum zorgt voor de drank en u als ouders 

neemt zelf uw eten mee. Het is ook de bedoeling 

dat u zelf barbecuet.  We organiseren deze 

barbecue als start van het nieuwe schooljaar. Het 

is een gezellig samenzijn van ouders, kinderen en 

medewerkers. 

 

Parro 

Als school vinden wij het 

belangrijk dat u als ouder weet 

waar de kinderen op school 

mee bezig zijn. Groep 1/2 is het vorige schooljaar 

als proef gestart met de Parnassys app Parro. De 

bevindingen van de ouders in groep 1/2 zijn 

overwegend positief en daarom hebben wij 

tijdens de studiedag besloten om de app Parro in 

gebruik te nemen voor de hele school. Met Parro 

kunnen wij makkelijk berichten en foto’s sturen 

en mededelingen doen. Op deze manier blijft u 

als ouder goed geïnformeerd en krijgt u een kijkje 

in de klas. De app is gratis en zonder reclame. 

Alles wat gedeeld wordt in Parro is beveiligd en 

onzichtbaar voor de buitenwereld. Binnenkort 

wordt via de mail een koppelcode verstuurd, 

waarmee een account kan worden aangemaakt. 

U kunt wel alvast de app downloaden via de 

Appstore. Omdat we veel via de app zullen gaan 

communiceren, willen wij u allen vragen de app 

in gebruik te gaan nemen. 

Op https://parro.education/  kunt u alvast lezen 

hoe Parro werkt en wat de mogelijkheden zijn. 

 

Nieuwe schrijfmethode 

Dit schooljaar starten wij met  een 

aantal moderne nieuwe methodes. 

Binnen onze organisatie vervangen 

we alle methodes om de acht jaar. 

Vanaf groep 3 gaan wij over op de 

nieuwste versie van 

‘Pennenstreken’. Dit is een methode 

waarin alle kinderen een modern los handschrift 

aanleren. We laten het verbonden schrift dus 

helemaal vervallen.  Voor kinderen vanaf groep 5 

die al  begonnen zijn met vast schrift starten we 

met een overstapschrift. 

 

https://parro.education/


 

Reserve kleding 

gymnastiek 

Het komt weleens voor 

dat kinderen hun 

gymkleding vergeten. Het 

zou erg jammer zijn als ze 

daardoor niet mee 

kunnen doen. Gelukkig is 

dit gemakkelijk opgelost als we ervoor zorgen dat 

er schone reservekleding aanwezig is. Heeft u nog 

een oud t-shirt, korte broek of trainingsbroek 

liggen dat niet meer gebruikt wordt? Wij 

ontvangen dat graag! 

 

 

 

Zo doen we dat, afspraken en regels: 

 

Op tijd komen

 

Wij verwachten dat kinderen op tijd op school 

komen. Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen en ouders 

van Unit 1 van harte welkom voor de inloop. De 

kinderen van Unit 2 blijven op het schoolplein. De 

leerkracht is vanaf 8.15 uur op het plein aanwezig 

voor vragen, opmerkingen of het maken van een 

afspraak. Om 8.25 uur gaat de bel neemt de 

leerkracht de kinderen mee naar binnen. Na 

schooltijd bent u altijd welkom om in de groep te 

komen kijken. 

Een uitzondering is de eerste schooldag, dan zijn 

de leerkrachten al binnen en kunt u een kijkje in 

de Unit nemen. 

Samen met de MR heeft het team het afgelopen 

jaar nieuwe afspraken opgesteld bij het te laat 

komen van kinderen. Onder te laat komen 

verstaan wij ook een aantal minuten te laat 

komen. Dit zijn de nieuwe afspraken: 

● bij 3x te laat komen, wordt u 

aangesproken door de leerkracht. 

● bij 6x te laat komen, maakt de ib-er een 

afspraak met u en bespreekt het te laat 

komen. Wat zijn de oorzaken, heeft u 

wellicht (opvoedings)ondersteuning 

nodig. Er worden verbeterafspraken 

gemaakt. 

● Bij geen verbetering, doet de directeur 

een melding bij de leerplichtambtenaar. 

 

Koelkastkalender 

Alle oudste kinderen van 

het gezin krijgen de 

komende week een 

koelkastkalender mee met 

daarop de belangrijkste 

gebeurtenissen dit 

schooljaar.  

 

 

KIES - Training voor Kinderen van Gescheiden 
ouders  
Op woensdag 27 september starten de Kind in 
Echtscheidingssituatie (KIES) trainingen voor 
kinderen van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. De 
trainingen worden gegeven op de 
Franciscusschool (Kerklaan 12) in Bennebroek. 
Kinderen die in de gemeente Heemstede, 
Haarlemmerliede Spaarnwoude of Bloemendaal 
wonen, kunnen aan deze training meedoen. KIES 
is een laagdrempelige spel -en praatgroep voor 
kinderen, gericht op het verwerken van de 
scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur 
komen aan de hand van creatieve opdrachten, 
praten en spel, thema’s aan bod die op dat 
moment spelen. Voor ouders is er vooraf een 
informatie- en achteraf een 
evaluatiebijeenkomst. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname. 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt nu een 
aantal jaren de KIES training aan. Kinderen die 
aan deze training hebben meegedaan waren 
enthousiast. De ouders gaven aan dat hun 
kinderen door de training vrolijker zijn geworden 
en beter voor zichzelf opkomen.  

Hebt u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden 
neem dan contact op met Claudia Heijns, CJG en 
KIES-coach. U kunt haar telefonisch bereiken op 

 



 

0653672449 of via e-mail 
cheijns@wijheemstede.nl. Er zijn geen kosten 
voor u verbonden aan deze training.  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op 
www.cjgheemstede.nl. 
 
Verwachtingen ouders en medewerkers 

Dankzij de input van de ouders tijdens de 

ouderpanelavond hebben we een aantal 

verwachtingen geformuleerd van ouders t.o.v. de 

medewerkers van het kindcentrum en andersom. 

Deze tekst is opgenomen in de schoolgids van het 

nieuwe schooljaar; 

 

Wat mag het kindcentrum van u verwachten? 

 

1. Ouders zijn betrokken bij het leerproces, 

hieronder verstaan wij; dat ouders actief 

deelnemen aan de gesprekken tussen 

kind, ouders en school en belangstelling 

tonen voor het (huis)werk van hun kind. 

2. Ouders geven relevante informatie over 

hun kind tijdig door, dit kunnen 

praktische zaken zijn of bepaalde 

gebeurtenissen. 

3. Ouders gaan respectvol om en praten 

met respect over kinderen, team, andere 

ouders en anderszins bij het kindcentrum 

betrokkenen, zowel binnen het 

kindcentrum als sociale media. 

4. Ouders gebruiken de mailadressen van 

de leerkrachten voor praktische zaken, 

afspraken en het verstrekken van 

informatie. U maakt een persoonlijke 

afspraak voor een-op-een gesprekken, 

discussies, meningsverschillen of 

emotioneel geladen boodschappen. 

5. Ouders zorgen ervoor dat hun kind op 

tijd in de klas aanwezig is, zodat de lessen 

ongestoord en op tijd kunnen beginnen. 

6. Ouders zorgen ervoor dat zij op de 

hoogte zijn van actuele, inhoudelijke en 

organisatorische gebeurtenissen. 

  

Wat kunnen ouders van het kindcentrum 

verwachten: 

  

1. Het kindcentrum zal doen wat binnen 

haar mogelijkheden ligt om aan te sluiten 

bij de persoonlijke behoeftes van de 

kinderen, opdat elke kind een zo hoog 

mogelijk niveau bereikt volgens zijn of 

haar talent. 

2. Medewerkers communiceren tijdig over 

de ontwikkeling van uw kind op cognitief, 

sociaal/emotioneel, motorisch en creatief 

gebied. Zij spannen zich in om zo 

duidelijk mogelijk te communiceren. 

3. Medewerkers gaan respectvol om en 

praten met respect over kinderen, team, 

andere ouders en anderszins bij het 

kindcentrum betrokkenen, zowel binnen 

het kindcentrum als sociale media. 

4. Medewerkers gebruiken de mailadressen 

van de ouders voor praktische zaken, 

afspraken en het verstrekken van 

informatie. Zij maken een persoonlijke 

afspraak voor een-op-een gesprekken, 

discussies, meningsverschillen of 

emotioneel geladen boodschappen. 

5. Met zijn allen zorgen we ervoor dat de 

kinderen zich veilig en vertrouwd voelen 

binnen ons kindcentrum.  

 

Snappet en het gebruik tablets en Chromebooks 

Vanaf dit schooljaar werken we vanaf groep 4 

met Snappet. De kinderen van de groepen 4 en 5 

krijgen een eigen tablet en de kinderen van de 

groepen 6, 7 en 8 krijgen een eigen Chromebook. 

De tablets en Chromebooks zijn persoonlijk, uw 

kind maakt alleen gebruik van zijn of haar eigen 

device. Wij leren de kinderen uiteraard hoe zij 

hiermee om dienen te gaan. Toch kan het 

onverhoopt gebeuren dat er schade ontstaat 

door toedoen van uw kind. In dat geval nemen 

wij contact met u op en dient de schade door uw 

WA-verzekering te worden vergoed. 
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