
 

 

 

NIEUWSBRIEF 
 

Agenda 

13 september: nieuwjaars BBQ 

18 september: OR vergadering 20.00 uur 

18 september: vanaf deze week worden er 

startgesprekken gehouden 

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 

 

 

 

● Belangrijk nieuws over Parro 

● Startgesprekken 

● Inschrijving startgesprekken 

● Nieuwjaars BBQ 

● staking donderdag 5 oktober 

 

 

 

Belangrijk nieuws over Parro 

Vorige week heeft u gelezen dat wij het als school 

belangrijk vinden dat u als ouder weet waar de 

kinderen op school mee bezig zijn. De app Parro 

is daarvoor uitstekend geschikt bevonden en u 

heeft inmiddels een koppelcode vanuit Parro 

gekregen. Het is belangrijk dat u voor maandag 

11 september een account aanmaakt, zodat u op 

de hoogte blijft van alle informatie. Op 

https://parro.education/  kunt u lezen hoe Parro 

werkt en wat de mogelijkheden zijn. 

  

Startgesprekken 

Vanaf maandag 11 september gaan wij Parro, 

naast het doen van mededelingen, praktisch 

inzetten als gespreksplanner voor de komende 

startgesprekken. Via de gespreksplanner van 

Parro, kunt u per kind uit beschikbare tijdstippen 

kiezen en een notitie plaatsen om aan te geven 

wat u tijdens het gesprek wilt bespreken. U kunt 

als ouder niet zien welke andere ouders zich 

hebben ingeschreven als een tijdstip al bezet is. 

Alleen leerkrachten kunnen dit zien. 

  

De ouders met kinderen in Unit 2 moeten bij het 

inschrijven goed opletten dat zij bij de mentor 

van hun kind inschrijven. Mocht u dit niet 

precies weten, dan weet uw kind wie zijn/haar 

mentor is, want daar starten ze iedere ochtend. 

Omdat deze groepen gemixt zijn, kan hier 

verwarring over ontstaan, dat in tegenstelling tot 

Unit 1 waarbij de kinderen uit de groepen 1/2 en 

3/4 al bij de juiste mentor staan. 

  

Inschrijving startgesprekken 

Maandag 11 september om 20.00 uur zullen wij 

de inschrijving via Parro openen voor de 

startgesprekken. Donderdag 14 september om 

20.00 uur sluit de mogelijkheid tot het 

inschrijven. Ouders die zich dan nog niet hebben 

ingeschreven, zullen wij zelf indelen. 

  

Het werken met de app Parro is nieuw en hoewel 

het systeem als erg gebruiksvriendelijk bekend 

staat, horen wij het graag als u vragen hebt of als 

er iets nog niet naar behoren werkt. 

  

Nieuwjaars BBQ 

Zoals ieder jaar staat er ook dit jaar weer een 

BBQ gepland op woensdag 13 september van 

17.00-19.30 uur. Het kindcentrum verzorgt de 

drank en de BBQ’s en u neemt zelf het eten mee. 

We hebben de afgelopen jaren schitterend weer 

gehad, maar helaas zijn de voorspellingen voor 

woensdag tot nu toe niet best. Wij zullen 

aanstaande maandag vóór 12.00 uur beslissen of 

de BBQ door kan gaan. Mocht het niet doorgaan, 

dan is er geen alternatief en wagen we volgend 

jaar weer een nieuwe poging. U wordt maandag 

via de mail op de hoogte gebracht. 

 

Staking onderwijs 5 oktober 

Het basisonderwijs gaat opnieuw staken. Deze 

keer op donderdag 5 oktober. De school zal de 

hele dag gesloten zijn. U wordt op een later 

tijdstip op de hoogte gebracht over eventuele 

opvangmogelijkheden. 

 

https://parro.education/


 

 

 

 






