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AGENDA
26 november
28 november
2 december
3 december
5 december
16 december
16 december
17 december
18 december
20 december

MR vergadering
Voorlichting VO groep 8
Les Proefkolonie groep 7 & 8
Verpleegkundige groep 7
Sinterklaasfeest
Schoolarts groep 2
Leerlingenraad
Kerstviering Bovenbouw
Kerstviering Onderbouw
Start Kerstvakantie 12.00 u

Parro:

Dit jaar gaan we werken met Parro.
Via de digitale App zullen we u
gedurende de week berichtjes met
foto’s versturen die u kunt ontvangen
op uw smartphone of op uw
computer/laptop. Later kunnen we dit
o.a. uitbouwen tot gespreksplanner en
communicatiemiddel tussen ouders en
school. Deze berichten zijn alleen
leesbaar voor de ouders van onze
school.
We zullen dit stap voor stap integreren
binnen onze school.

Gisteren heeft u een brief met een
nadere uitleg over het downloaden van
de App ontvangen.
Volgende week dinsdag ontvangt u
mail met daarin een koppelcode.
Mocht u de inlog niet goed ontvangen
of heeft u vragen, neemt u dan
contact op met school.

We vragen u nu om de App te
downloaden zodat wij u volgende week
kunnen benaderen via de App Parro.
U kunt de Parro App vinden in de
bovenstaande stores: zoek dan op
‘Parro’.
Ook kunt u de App openen op de
computer of Windows Phone op
talk.parro.com/

We zullen de download App ook op de
website van de school plaatsen
Hoofdluiscontrole:
Gisteren hebben de leden van de werkgroep
Hoofdluiscontrole de leerlingen
gecontroleerd op de aanwezigheid van
hoofdluis. Er werden alleen ‘oude’ neten
aangetroffen. De werkgroep adviseert om de
haren van de meisjes op te steken of in een
knot te doen zodat een eventuele kans op
besmetting
wordt
verkleind.
Kinderpostzegelactie:

De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben
tijdens de Kinderpostzegelactie maar liefst
voor € 3420,00 aan zegels en kaarten
verkocht. Een prachtig resultaat. Een deel
van de opbrengt komt ten goede aan het
werk van de plaatselijke Voedselbank.
Facebook
Zie voor de actuele verslagen van
activiteiten onze
Facebookpagina en website
Met een vriendelijke groet namens het
team,
Freerk Elzinga

