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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende twee weken.  

 

Agenda 

 

maandag 30 augustus: 

- 9:30 uur Leerlingenraad 

dinsdag 1 oktober: 

- Start schoenendoosactie 

woensdag 2 oktober: 

- Start kinderboekenweek 

 

maandag 7 oktober: 

- Groep A naar Veluvine (13:30 uur) 

dinsdag 8 oktober: 

- schoolfotograaf 

donderdag 10 oktober: 

- studiedag: kinderen vrij! 

 

Mededelingen 

 

Amarillysbollen actie 

Ook dit jaar willen we graag met de leerlingen 

weer een actie voeren om de schoolkas aan te 

vullen. Gisteren hebben de kinderen een 

bestellijst meegekregen De middelen uit de 

schoolkas komen ten goede aan uw kind(eren). 

In het achterliggende  jaar is daarvan een deel 

aan het schoolkamp, schoolreis en onderhoud 

speeltoestellen  besteed. Zo kunnen we de 

financiële bijdragen  voor de ouders zo laag 

mogelijk houden. Om dergelijke zaken te 

kunnen blijven doen, is het van belang dat we 

de kas regelmatig met een actie aanvullen.  

De bestellijst moet uiterlijk 14 oktober 

ingeleverd worden bij de groepsleerkracht. 

Rond half november komen de bollen binnen. 

 

Vorige keer hebben we totaal 633 bollen 

verkocht. We hopen dat het dit jaar net zo goed 

gaat. 

 

Kinderboekenweek 

Volgende week start de kinderboekenweek. In 

deze week kan er gespaard worden voor 

nieuwe boeken. Daarover ontvangt u in de loop 

van volgende week nader bericht. 

 

Privacy-voorkeuren (Parro) 

Parro en de scholen doen er alles aan om 

zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy 

van kinderen. Omdat het prettig is dat er met 

ieders specifieke voorkeuren rekening 

gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs 

wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier 

gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met 

een vermindering van administratiedruk op te 

lossen. Alles staat in 1x op de juiste plek in het 

vertrouwde ParnasSys. 

Hoe werkt het? 



De school heeft toestemming nodig om 

beeldmateriaal te delen. Aan het begin van het 

schooljaar kan de school uitleggen dat ouders via 

Parro hun voorkeuren kunnen doorgeven. 

Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen  

 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

 Tik op Privacy-voorkeuren. 

 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, 

via de stipjes op het potloodje achter het 

kind.  

Parro neemt de voorkeuren over zoals de school 

die in ParnasSys heeft ingesteld. Als bonus wordt 

dit voor de school automatisch geadministreerd in 

ParnasSys.  

Wat zijn de voordelen voor u als ouder? 

Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven 

waar zij wel en juist geen toestemming voor 

geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder 

inzien wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.  

Wat zijn de voordelen voor jou als leerkracht 

of school? 

Door Parro in te zetten voor het verzamelen van 

privacy-voorkeuren is er geen gedoe meer met 

briefjes uitdelen. Maar, nog wel belangrijker, de 

school hoeft niet meer handmatig de reacties van 

de ouders over te nemen in ParnasSys. Via de 

Parro-methode is er geen extra administratief 

werk meer nodig voor de school.   

Waar kan ik als medewerker de resultaten 

zien? 

De resultaten kun je opvragen in Parro. In 

ParnasSys zijn ze voor schoolmedewerkers in 

ParnasSys in te zien via de leerlinginformatie of 

door beheerders via het dynamisch overzicht.  

 

 

https://parnassys.zendesk.com/hc/nl/articles/360015683734

