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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

In de eerste nieuwsbrief van 2019 willen we 

natuurlijk beginnen met u allemaal veel goeds toe 

te wensen voor dit jaar. We weten niet wat er voor 

ons in het jaar verborgen ligt, maar hopen dat het 

voor u en uw kind(eren) een fijn jaar mag zijn. 

 

Agenda 

 

Maandag 14 januari & donderdag 17 januari: het 

schoolzwemmen begint weer. 

 

Verder zijn er deze week geen bijzonderheden. 

 

Mededelingen 

 

Parro 

Net voor de kerstvakantie zijn we –eindelijk – 

begonnen met Parro. In de praktijk levert dit toch 

nog wel wat vragen op, vandaar dat we in deze 

nieuwsbrief daar nog meer over willen vertellen. 

 

Parro is een app die gekoppeld is aan onze 

leerling administratie. Dit heeft als voordeel dat 

we bij nieuwe leerlingen, verhuizingen of een 

andere groepsindeling gemakkelijk de gegevens 

kunnen wijzigen. Een misschien nog wel groter 

voordeel is dat Parro daarmee ook valt onder de 

vereiste beveiligde gegevens in het kader van de 

privacy wet. 

 

Voor de kerstvakantie heeft u via de mail (zoals 

bij ons bekend) een uitnodiging gekregen om 

deel te nemen aan het gebruik van Parro. 

Gelukkig hebben velen van u deze uitnodiging 

aangenomen. Van sommige ouders hadden we 

nog geen toestemming ontvangen om ze uit te 

nodigen: tijdens de rapportbespreking van 

februari zullen we deze ouders opnieuw vragen 

om toestemming. 

 

Wij willen Parro gebruiken om de leerkrachten 

met u als ouders te laten communiceren over 

met name organisatorische dingen, 

bijvoorbeeld het meenemen van zwemspullen, 

het vragen om vrijwilligers voor een activiteit 

met de groep etc. De app is NIET bedoeld om 

inhoudelijk over uw kind / de kinderen te 

spreken en u te informeren. Dat blijven we doen 

op de gebruikelijke manier. 

 

Op de Parro-app kunnen we ook foto’s delen, 

deze foto’s zijn alleen zichtbaar voor de ouders 

in de betreffende app-groep en dus NIET voor 

externen. Als  u hebt aangegeven dat u niet wilt 

dat er foto’s van uw kind worden verspreid via 

de APP (en dat is wat anders dan op de 

website), wordt dat niet gedaan. 

 

Wij hebben ervoor gekozen dat de leerkracht 

hiermee kan communiceren met ouders, u als 

ouder kunt – in ieder geval voorlopig – geen 

gesprek via de app starten. 

 



Schoolzwemmen 

Maandag 14 januari start weer voor een periode 

van 8 weken het schoolzwemmen in De Brake. 

We gaan daar met de kinderen van groep B t/m E 

twee keer per week naar toe. Ook een drietal 

kinderen uit groep A gaan mee. 

We lopen van school naar het zwembad en weer 

terug. Wilt u er op toezien dat uw kind geschikte 

schoenen draagt? Niet al het schoeisel is geschikt 

om wat langer op te lopen. 

 

Wilt u uw kind op maandag en donderdag 

zwemkleren meegeven? 

Op maandag zwemmen we van 13:00 – 13:45 

uur, op donderdag van 10:00 – 10:45 uur. 

 

 


