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Agenda
Iedere maandag en woensdag: Fruitdag!
2 sept. Start van het nieuwe schooljaar

Wist u dat…
●

We blij zijn om na de vakantie alle
kinderen weer te zien?

●

U een digitale uitnodiging van Parro
in uw e-mail kunt verwachten?

●

We alle leerlingen, ouders,
leerkrachten, intern begeleiders,
onderwijsassistenten, conciërges,
gymleerkrachten, teamleiders, de
directeur en onze administratieve
krachten een prachtig schooljaar
toewensen!

Beste Ouders,
Welkom in het nieuwe schooljaar
2019-2020! Aankomende maandag gaan de
deuren voor de leerlingen weer open en
maken we een frisse start in een nieuwe
jaargroep, klas en met een nieuwe juf of
meester.
De afgelopen week was het al een drukte in
de school. Met elkaar heeft het team de
klassen ingericht, overdrachten gehad en
scholing gevolgd m.b.t. het geven en krijgen
van feedback. Daarnaast hebben we een
gezellige teamactiviteit beleefd door met
elkaar een workshop bodypercussie te
volgen. Verborgen kwaliteiten van onze
teamleden kwamen naar boven!
Via Parnassys heeft u vandaag informatie
gekregen over de start van het schooljaar
van de leerkracht van uw kind. Wij hopen
dat uw kind na 6 weken vakantie er weer zin
in heeft om het komend jaar weer tot een
fijn jaar te maken.
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft
kunnen lezen, hebben er op de
Boomgaarden en de Tuinlanden
werkzaamheden plaatsgevonden op het
schoolplein. Niet alleen hangen er nu
schaduwdoeken, er is ook meer groen te
vinden op het plein. Op de Tuinlanden zijn
echter de groene heggetjes nog niet
geplaatst. Door het extreem warme weer
van de afgelopen tijd, was het voor de
beplanting niet gunstig. Dit zal nu met de
herfstvakantie gebeuren.
Wij zijn klaar voor het nieuwe schooljaar!
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dan is het verstandig om even bij de
leerkracht te checken of wij uw juiste
e-mailadressen hebben.
Gezien de AVG wet is het belangrijk om
de privacy voorkeuren z.s.m. in te
vullen! Dit kunt u binnen Parro
aangeven onder het kopje 'Privacy
voorkeuren'.

Team Tuinlanden

Team Boomgaarden
Tot maandag!
Namens het team van de Twaalfruiter
Overgang naar Parro
Beste ouders,
Aan het begin van dit schooljaar zijn wij
overgestapt van Digiduif naar Parro.
Parro is een communicatiemiddel wat op een
hedendaagse manier toegepast wordt voor
de klassen- en schoolcommunicatie via een
app of computer.
U zult via de leerkracht een digitale
uitnodiging krijgen om deel te nemen aan de
groep(en) van uw kind(eren). Wij vragen u
dit zo snel mogelijk te activeren. Als u Parro
heeft geactiveerd, dan komt u in een
gesloten omgeving, waar alleen de
leerkracht, Teamleiders, IB'ers en ouders
van de betreffende groep(en) toegang tot
hebben.
Mocht u voor volgende week vrijdag geen
uitnodiging hebben ontvangen via de mail,
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