
 

   
 

Nieuwsbrief Start Schooljaar 

 
Activiteitenkalender Augustus & September 2022 

 

19 augustus Nieuwsbrief en Jaarkalender uit 

 

22 augustus Eerste schooldag  

Inloop voor alle ouders 

 

1 september Jeugdverpleegkundige  

 

6 september Vergadering Medezeggenschapsraad 

 

17 september Korfbaltoernooi 

 

 23 september Onderwijskundige dag groep 1-4  

Deze leerlingen zijn de hele dag vrij  
28 september Informatieavond  

 
30 september Nieuwsbrief uit 

 
 

We gaan weer van start! 

Het nieuwe schooljaar kan weer beginnen. Het team is afgelopen week druk geweest met 

alle voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Nieuwsgierig? De eerste dag nodigen we u uit 

voor een inloop tussen 8.15-8.45 uur. Wij zullen zorgen voor een kopje koffie en thee, voor 

wie dit wil! 

Vanaf 8.45 uur zullen we de lessen starten. 

De kinderen in groep 1 en 2 kunnen het hele schooljaar door de ouders/vso/oppas naar 

binnen worden gebracht tussen 8.15 uur en 8.30 uur. 

Vanaf groep 3 blijven de kinderen voor schooltijd buiten op het plein. Vanaf 8.15 uur is er 

pleinwacht aanwezig. De eerste bel gaat om 8.25 uur, zodat we elke dag op tijd binnen zijn.  

 

Hierbij een aantal organisatorische zaken die we bij de start van het jaar onder uw aandacht 

willen brengen. 

 

Traktaties 

De afgelopen corona jaren waren van invloed op veel zaken, zoals ook het trakteren bij 

verjaardagen. Nu kunnen we onze ‘gewone werkwijze’ weer hanteren.  

Dit betekent:  

De schoolvlag wordt uitgehangen ter ere van de jarige leerling. De leerlingen mogen op of 

na hun verjaardag trakteren op een eetbare versnapering. Gebruikelijk is dat de eigen 

klasgenootjes worden getrakteerd en alleen de eigen leerkrachten die die dag aanwezig zijn. 

Het is niet de bedoeling dat er cadeautjes worden uitgedeeld als traktatie. 



 

   
 

Gruitdagen  

Gezonde leefstijl en gezonde voeding vinden we als school zeer 

belangrijk. Daarom hebben we de zogenaamde GRUITdagen. Op 

deze dagen nemen de kinderen als tussendoortje een stuk groente 

of fruit mee. Dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de gruitdagen... 

maar uiteraard mag dit ook op maandag en woensdag. 

 

Tostidagen 

Het is lekker (en ook gezond) om af en toe een tosti te kunnen maken bij de lunch. Dit doen 

we op vaste momenten: in de oneven weken. Groep 1-4 op woensdag en groep 5-8 op 

vrijdag. We starten dus in de tweede week op woensdag 31 augustus en vrijdag 2 

september. 

 

Bibliotheek 

Elke vrijdag tussen 10.30 en 12.00 uur is de 

schoolbibliotheek geopend. Op deze ochtend 

kunnen de biebboeken geruild worden door de 

kinderen.  

Er wordt gezocht naar nieuwe vrijwilligers om te helpen bij deze uitleenmomenten. Een 

aantal vrijwilligers is gestopt... dus nieuwe aanwas is zeker nodig! 

Is er een ouder (of oma, opa, oppas) wie dit leuk vindt? Bij interesse of het opvragen van 

informatie kunt u terecht bij Tilly van den Beld: dvandenbeld@caiway.nl  

 

Gym 

Net als de afgelopen jaren gymmen we op maandag en donderdag. Ook a.s. maandag 

mogen de gymkleren al mee. Reminder: De gymschoenen mogen geen zwarte zolen 

hebben. Dit schooljaar wordt de gym gegeven door meester Stijn en meester Wado. 

 

Contact met de leerkrachten 

U kunt ten alle tijden de groepsleerkracht(en) benaderen via de parro app en mail. Onder 

schooltijd zullen zij deze niet kunnen lezen/beantwoorden. In de parro app zal de leerkracht 

haar beschikbaarheid aangeven.  

Voor schooltijd kunt u een korte mededeling gerust persoonlijk doorgeven of even bellen.  

Wilt u een gesprek, dan plannen we dit graag met u na schooltijd op een moment dat het 

gelegen komt. 

 

Jaarplanning met vakanties en onderwijskundige dagen. 

In de bijlage is de jaarplanning ingevuld met alle data zoals deze op dit moment bekend zijn. 

Hieronder nog even de vakanties en vrije dagen op een rij: 

Schoolvakanties 2022-2023 

Herfstvakantie 24 tot en met 28 oktober 2022  

Kerstvakantie 26 december 2022 tot en met 6 januari 2023 * de kerstdagen vallen in het 

weekend  

Voorjaarsvakantie 27 februari tot en met 3 maart 2023  

mailto:dvandenbeld@caiway.nl


 

   
 

Tweede Paasdag 10 april 2023  

Meivakantie 24 april tot en met 5 mei 2023 * inclusief Koningsdag  

Hemelvaart 18-19 mei 2023  

Tweede Pinksterdag 29 mei 2023  

Zomervakantie 10 juli tot en met 18 augustus 2023  

  

Onderwijskundige dagen 

Op deze dagen zijn de leerlingen vrij en gaat het team aan de slag met de onderwijskundige 

ontwikkelingen en studiebijeenkomsten. De data voor dit schooljaar zijn: 

Onderwijskundige dagen hele school: 

Woensdag 12 oktober 2022 

Maandag 14 november 2022 

Donderdag 12 januari 2023 middag vanaf 12 uur vrij 

Vrijdag 24 februari 2023 

Vrijdag 7april 2023 (Goede Vrijdag) 

Woensdag  14 juni 2023 

 

Onderwijskundige dagen voor groep 1-4: 

Woensdag  23 september 

Vrijdag  19 december 

Dinsdag  11 april 

Nog 1 te plannen voor opvang kamp, indien nodig. 

   

Schoolontwikkelingen 2022 2023 

Ook dit jaar zijn er scholingen en onderwijskundige vergaderingen gepland voor het team. 

De thema's voor dit schooljaar zijn: 

• Onderwijsplan Taalschakelklas 

• Vormgeving en organisatie onderwijs: thematisch onderwijs volgens de methodiek 

VIER x wijzer, inclusief begrijpend lezen 

• Vormgeving en organisatie onderwijs: werken in 4 combinatiegroepen 

• Rekenonderwijs: visie en borging  

Vanuit stichting Oponoa zullen we werken aan en naar een nieuw strategisch beleidsplan en 

het werken met de kwaliteitskaarten. 

 

Parro app 

Wij gaan op school Parro gebruiken!  

Parro is een app voor communicatie tussen ouders 

en leerkrachten. Deze app geeft ons veel voordelen. 

Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om 

elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs.  

De school gaat dit, naast de mail, als officieel communicatiemiddel gebruiken! We willen dus 

graag dat van elk gezin minimaal 1 ouder de uitnodiging en app zal activeren. 

Ook het aangeven van de privacy voorkeuren door ouders gaat via deze app. Eind volgende 

week zullen we hierover een bericht uitdoen. 



 

   
 

 

Volgende week stuurt de leerkracht uitnodiging via de mail (op het mailadres dat bij ons 

bekend is).  

Om van start te gaan met Parro volg je de volgende stappen:  

1 Accepteer de uitnodiging  

Binnenkort ontvang je van een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je 

kind”. Je bent nu toegevoegd aan de groep. Je hebt nog geen ParnasSys-account. Daarom 

volgt de tweede mail en ga je door naar stap 2.  

2  Maak je account actief  

Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maak je een 

ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kun je 

de leerkracht vragen om je opnieuw uit te nodigen.  

3 Inloggen  

Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken door de app 

te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je Parro liever vanaf de 

computer? Log dan in op talk.parro.com.  

Meer informatie? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

 

Jeugdverpleegkundige 

Maria Krabbenborg is ook dit jaar weer verbonden aan 

onze school als jeugdverpleegkundige. Zij pakt haar 

afspraken weer bij ons op de locatie op. Donderdag 1 

september houdt ze haar eerste inloopspreekuur. 

Vervolgens zullen er gezondheidsonderzoeken plaatsvinden voor de kinderen uit groep 1 en 

controles van kinderen uit andere groepen. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging thuis. 

 

Korfbaltoernooi 

Op zaterdag 17 september is het scholenkorfbaltoernooi gepland. Dit vindt plaats in Borculo. 

Teams kunnen zich opgeven, vanaf groep 3. De ouderraad neemt wederom de organisatie 

op zich. 

 

Informatieavond 

Op woensdag 28 september vindt de informatieavond plaats. Vanaf 18.30 uur is er de 

gelegenheid om te zien hoe de kinderen werken, spelen en leren in hun groep. De kinderen 

zijn daarbij uitgenodigd... zij presenteren aan hun ouders hoe alles werkt! 

 

https://apps.apple.com/nl/app/parro/id1053388628
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm&hl=nl
http://www.parro.com/ouders

