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Beste ouders verzorgers,  

Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van november. Wij hopen dat u een fijne herfstvakantie heeft 

gehad en dat u, net als wij, terug kijkt op een goede start van het jaar. Vooral zijn er veel positieve 

geluiden te horen over de startgesprekken, met u én de kinderen.  

Omdat deze gesprekken nog maar kort geleden zijn gevoerd, is het niet voor iedere leerling 

noodzakelijk een 10 minuten gesprek met ouders/verzorgers te voren.  

Daarom worden deze gesprekken ’facultatief’.  Heeft u behoefte aan een 10 minutengesprek?  

Stuur de leerkracht(en) een mail, zo kunt u samen een geschikt moment kiezen om dit 10 minuten 

gesprek te laten plaatsvinden. 

Ook vanaf de kant van school kan er gekozen worden voor het plannen van een 10 minutengesprek. 

Wanneer dit zo, is zal de leerkracht tijdig contact met u opnemen. 

In deze nieuwsbrief: 

 Ouder portaal 

 TSO 

 Verhuis- en studiedagen 

 Vanuit de leerlingen 

 Uitnodiging kinderdienst dankdag  

 Agenda november 

 

Ouder portaal - ParnasSys 

Het ouderportaal is gekoppeld aan ons leerling administratie systeem, ParnasSys. In dit systeem kunt 

u, naast het rapport en cito gegevens, ook uw adresgegevens en opgegeven telefoonnummers 

controleren. Wij willen u vragen deze gegevens te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen 

door te geven. Dit kunt u doen door op het potloodje te klikken en de gegevens te bewerken. 

Wanneer nodig, kunt u hier ook nog een extra telefoonnummer doorgeven, wat wij in geval van 

nood kunnen bellen (noodnummer).  

 

Let op: De gemaakte wijzigingen zijn voor u niet direct zichtbaar. 

 

TSO 

Zoals voor de meeste ouders/verzorgers bekend, wordt door de invoer van het continurooster een 

bijdrage van ouders/verzorgers voor de tussenschoolse opvang gevraagd. Deze bijdrage (van €50,-) 

wordt gebruikt voor het mogelijk maken van pauzetijden voor leerkrachten en leerlingen, door het 

inhuren van medewerkers van SKG. Deze bijdrage is voor de periode september 2021 t/m juli 2022, 

hiervoor ontvangt u in januari een mail met betaallink.  
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Verhuis- en studiedagen 

Helaas hebben wij gemerkt dat niet alle ‘niet schooldagen’ op juiste wijze met u zijn 

gecommuniceerd, onze excuses hiervoor. We hebben de jaarplanning volledig nagelopen, om dit 

soort fouten in de toekomst te voorkomen.  Voor de zekerheid willen wij jullie aan herinneren dat:  

 De kleutergroepen woensdag 3 november een studiedag hebben. 

 De kinderen 3 december tot 12.30 les hebben, i.v.m. Sint viering 

 Alle kinderen 2 dagen eerder kerstvakantie hebben 

i.v.m. de verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw. 

Hierdoor is woensdag 22 december voor de kinderen 

de laatste schooldag van 2021. 

Vanuit de leerlingen  

Winnaar voorleeswedstrijd, door Marlou Giesbers, groep 8B. 

Het was erg spannend toen de voorleeswedstrijd op vijftien 

oktober van start ging. Er waren twee groepen die 

meededen: groep zeven en de groepen acht. Er deden drie 

klassen mee aan de finale. 

Alle kinderen liepen met hun hele klas naar de speelzaal waar 

het wel erg warm was. Het was erg spannend om voor te 

lezen voor zoveel kinderen. Want ze werden ook beoordeeld 

door directrice Kim en een juffrouw. Ook mochten drie 

kinderen uit het publiek iets over het voorlezen zeggen: een 

top of een tip. Maar het was niet alleen spannend om voor te 

lezen maar ook om de vraag: wanneer ben ik nou aan de beurt? 

Want er werd op een speciale manier gekozen namelijk met briefjes. Dus er kwam een grote 

tromgeroffel en dan opeens… was jij aan de beurt. Maar de zes kinderen vonden het natuurlijk 

fantastisch om voor zoveel mensen voor te lezen.  

 

Er werd uit allerlei soorten boeken voorgelezen, bijvoorbeeld over de oorlog of een boek dat ook is 

verfilmd. De hele zaal kinderen luisterde aandachtig naar wat het kind en het boek te zeggen hadden.  

En ik hoor je nu al denken: wie heeft er nou gewonnen, wie? 

Nou ik zal het je eens zeggen……. tromgeroffel…... 

De winnaar van de voorleeswedstrijd van heel het Kleurenlint is geworden: Aimée! 

Ze heeft het ook wel echt verdiend.  

Met het spannende boek ‘de giraffe, de peli en ik’ heeft ze iedereen aan haar lippen kunnen laten 

hangen 

Dus drie hoeraatjes voor Aimée! Hoera,hoera en hoeraaaaaa!!  
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Agenda november 

2 MR vergadering #2 

3 Dankdag 

3 Studiedag kleuters 

 


