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SPANNENDE TIJDEN...
We zitten op dit moment weer in een spannend moment van het jaar. We merken dit ook goed en kunnen helaas deze spanning (en mogelijke onrust) ook
niet altijd verklaren. Wel snappen we heel goed dat de komst van de goedheiligman, de klok een uurtje terug, schoolverlaterstoetsen of andere (methode/
BOOM) toetsen, oplopende COVID besmetting en aanvullende maatregelen
hier invloed op hebben.
We proberen voor de kinderen en u zo normaal mogelijk te blijven doen. In de
school besteden we extra aandacht aan de bijzondere activiteiten, geven ondertiteling en/of extra uitleg waar gewenst en proberen zo duidelijk mogelijk naar
u de planning/afspraken te communiceren.
Hiermee hopen we de mogelijke spanning wat te verminderen, maar zijn ons
ook bewust dat dit niet altijd kan/lukt. Wel willen we zoveel mogelijk activiteiten, vieringen, toetsen/testen en andere bijzonderheden zoveel mogelijk door
laten gaan. Want onderaan de streep, geeft dit naast de spanning ook veel voldoening, plezier en inzichten.

SCHOOLFRUIT
De komende tijd zal er
weer schoolfruit geleverd
worden en kan het goed
zijn dat u thuis te horen
krijgt dat uw kind wat
extra fruit heeft mogen
eten. Dit komt omdat we
dit jaar wederom zijn
ingeloot en gebruik mogen maken van schoolfruit.
Geeft u gerust nog de
dagelijkse stukjes fruit
mee aan de kinderen,
zodat we zeker weten dat
de kinderen dagelijks
hun nodige vitamientjes
binnen krijgen!

BELANGRIJKE
DATA:
Donderdag 2 december 2021
Museumbezoek Boerhave Leiden
groepen 7 t/m 8
Vrijdag 3 december 2021
Sinterklaas viering
Maandag 6 december 2021
Schoolverlatersgesprekken groep
7/8 (Maarten/Karin) en groep 8
(Anne)
(leerlingen van deze groepen zijn
vrij en uitnodiging volgt)
6 december t/m 12 december
Schoolvaardigheidstoetsen
(technisch lezen & hoofdrekenen)
Donderdag 23 december
2021&
Vrijdag 24 december 2021
Kerstviering, maandbeloning en
speelgoed dag
(t.z.t. volgt meer info)
27 december t/m 7 januari
Kerstvakantie
11 januari t/m 21 januari 2022
Schoolvaardigheidstoetsen
(spelling, begrijpend lezen en rekenen/wiskunde)
Maandag 14 februari 2022
&
Donderdag 17 februari 2022
OPP gesprekken

HEEFT U AL EEN ACCOUNT IN DE PARRO APP?
Na de herfstvakantie kreeg u als ouder(s)/verzorger(s) de uitnodiging om een account aan te maken in de
PARRO app. U heeft dit massaal gedaan en we zien dat 87% van de ouders/verzorgers dit inmiddels heeft geactiveerd. Hier zijn we erg blij mee en we hopen dat de laatste ouder(s)/verzorger(s) uiteraard ook de app nog
zullen installeren.
Parro geeft ons de mogelijkheid om laagdrempelig en snel met elkaar te communiceren. Praktische zaken in en
rondom de klas, aanwezigheid/afwezigheid van uw kind en/of delen van leuke ervaringen in de klas kunnen nu
snel en veilig met elkaar worden uitgewisseld.
Wel willen wij blijven benadrukken dat het gaat om laagdrempelig contact. Mochten u of wij behoefte hebben
aan meer uitleg en/of uitgebreidere informatie dan geven wij de voorkeur aan telefonisch contact. Ook is het
goed om te weten dat PARRO tijdens werktijden (08.00-16.00uur) door de leerkrachten wordt gezien, dus
berichten die gestuurd worden buiten deze tijden worden de volgende dag gelezen, beantwoord of verwerkt.
Mocht u nog geen account hebben en dit toch willen mail/bel dan even met de groepsleerkracht van uw kind.
De groepsleerkracht kan u dan nogmaals een account met activeringslink toesturen.

PARKEREN TAXI STANDPLAATS
De afgelopen tijd doen wij er alles aan
om de taxistandplaatsen op de parkeerplaats voor en na schooltijd zo’n
30/45min vrij te houden. Zodat de
taxi’s die de kinderen komen halen/
brengen van/naar school veilig kunnen
instappen.
Zou u hier ook alstublieft aan mee willen werken?
En bij een bezoek aan school of halen/brengen van
uw kind de auto op een andere plek willen zetten?

… MAKEN WE MET ELKAAR TOT EEN SUCCES
Zoals u heeft kunnen lezen kijken we op een aantal successen terug en hopen we met het delen van de belangrijke data en uitleg van andere zaken
weer het één en ander duidelijk te hebben. Als dat nou niet het geval is en u
heeft vragen laat u dit dan aan ons weten!?
Want spanningen zijn er de komende tijd genoeg, maar ook niet nieuw voor
ons. Met elkaar gaan we deze spannende dingen ‘gewoon’ doen en aan elkaar laten we ervaren dat het allemaal goed komt! Zodat we het samen tot
een fantastische ervaring maken.
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Onlangs heeft u één of mogelijk
meerdere betaalverzoek(en) ontvangen over de vrijwillige ouderbijdrages. Hierover schrijven we
elk jaar ook een stukje in de
schoolgids en verantwoorden wij
aan de MR de gemaakte kosten en
betalingen gedaan uit de ouderbijdrage.
Ik wil nogmaals benadrukken dat
deze bijdrage vrijwillig is maar
zeer gewenst. Deze bijdrage is een
zeer waardevolle aanvulling op de
uitjes, vieringen en/of activiteiten
die we in de verschillende klassen
organiseren.
Mocht u van deze betaling af willen zien zou u dit dan aan ons
willen laten weten? We kunnen
dan de herinnering vanuit Mollie
stopzetten. Mocht u inmiddels de
betaling gedaan hebben of gekozen hebben voor gespreid betalen
dan zijn wij hier erg dankbaar
voor en mogen u en uw kind leuke
aanvullingen op ons onderwijsprogramma verwachten!

