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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief. 

Agenda 

 

 

Mededelingen 

 

Van de Schoolleiding 
Inmiddels zijn we alweer aan het einde van de tweede week gekomen. We zitten volop in 
de periode van de zogenoemde Gouden Weken. Een periode waarin de leerkrachten hun 
groep zo goed mogelijk leren kennen en de kinderen hun leerkracht. Samen worden 
afspraken gemaakt over de regels  en afspraken in de klas. Ook is er een moment voor 
contact met ouders. Soms in de vorm van een ouderavond maar vaak ook een gesprek met 
de leerkracht waarin u kunt vertellen over uw kind. Inmiddels staan de meeste afspraken 
daarvoor. 
Vorige week hebben we op initiatief van juf Lucia een schoolfeestdag georganiseerd met 
diverse springkussens, waaronder een heus kasteel met hindernissen. Ook werden alle 
groepen getrakteerd op een lekker schepijsje. Samen met het mooie weer was het een 
geslaagde dag. 
Onze nieuwe adjunct-directeur Franca Rieteco is voortvarend bezig met inwerken en taken 
oppakken. 
 
Covid 
Er is ook alweer een enkele positieve besmetting gemeld met bijbehorende quarantaine. 
Hopelijk blijft het daarbij. 
Bij de administratie zijn nog steeds covidtesten verkrijgbaar. 
 
Personeel 
Juf Alie  van Groep A en Juf Leonie van groep C-west zijn afwezig door ziekte. We doen er 
alles aan om de dagen op te vangen, maar soms lukt het echt niet en moeten besluiten om 
de kinderen thuis te houden. Dat is voor niemand prettig en we proberen dat zo veel 
mogelijk te voorkomen.  
 
Meester Zonnenberg heeft in overleg een andere functie aanvaard op een andere school 
binnen EduCare. Dat ging allemaal vrij plotseling en we zijn druk bezig om vervanging te 
zoeken voor een heel aantal taken.  

  



Verder zijn er nog vacatures die we nog moeten invullen. Er wordt druk gezocht en ook zijn 
er enkele gesprekken gepland met kandidaten. 
 
Onderwijs 
In de komende week is er een  Kwaliteitsonderzoek ingepland. Er worden lessen bezocht en 
er worden gesprekken gevoerd. De uitkomsten worden besproken met de bestuurder en de 
directie, maar ook met het team en de Medezeggenschapsraad. 
 
Leerlingenvervoer 
Gisteren hebben we alle chauffeurs gesproken en een kopje koffie met iets lekkers 
aangeboden. We hebben daarmee ook duidelijk welke leerlingen met welke bus meerijden. 
Als er eens iets mis gaat kunnen we snel zaken uitzoeken. Als u zelf een opmerking of klacht 
heeft is het belangrijk dat u zelf contact opneemt met het vervoersbedrijf. Dat is omdat de 
school het vervoer niet regelt. Natuurlijk is het wel zo dat we als school goed in de gaten 
houden hoe het vervoer gaat en kunnen we indien nodig in overleg met chauffeur of 
vervoersbedrijf.  
 
Kleding gevraagd 
Heeft u nog kleding voor ons, die u zelf niet meer gebruikt voor uw kinderen? 
Het gebeurt nog wel eens dat we schone droge kleding nodig hebben voor een van onze 
leerlingen. 
De voorraad raakt op. We zijn op zoek naar kinderkleding, vooral ondergoed, sokken en 
broeken rond maat 116 tot 140. U kunt het inleveren bij de groepsleerkracht. 
 
Schoolfruit 
Onze school mag komend schooljaar opnieuw deelnemen aan het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma! In de periode van 5 september t/m begin februari ontvangen alle 
kinderen  3 keer per week een gratis stuk groente of fruit.( Bijlage) 
 
Jaarkalender 
Vanaf dit schooljaar ontvangt u geen papieren jaarkalender meer, wel gaan we de kalender 
vullen in Parro. Hier is de administratie nog mee bezig, maar we hopen deze volgende week 
met u te delen. 
 
Parro en privacyvoorkeuren 
Parro staat vanaf 2-09-2022 open om privacy voorkeuren aan te geven of te veranderen.  
Dit kunt u doen tot en met 16-09- 2022. 
Zie hieronder hoe u dit via parro doet.  
 
Dit kunnen ouders doen via de volgende stappen: 

1. Onder acties (onder de groepen) vinden ze de Privacy-voorkeuren. 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het 

kind.  
 
Aanvragen bijzonder extra verlof leerlingen 
Voor het aanvragen van bijzonder verlof van een leerling dient u dit schooljaar een 
aanvraagformulier in te vullen. Deze is verkrijgbaar bij de directie en/of administratie. 


