
 

 

Beste ouder, verzorger,  
 
We zijn weer gestart en wat is het fijn om iedereen weer te zien na de vakantie. Al gauw hebben we in 
de groepen weer het ritme gevonden. Wel zijn we op zoek naar een manier om de communicatie met 
ouders te vereenvoudigen. We starten daarom een pilot met Parro, via de app is het eenvoudig(er) 
om te communiceren met elkaar. U ontvangt een mail waarin u zich kunt koppelen. Onderaan de 
nieuwsbrief staat nog extra uitleg. Belangrijk is dat we een goed e-mailadres van u hebben! 

 
Lief en leed 

Juf Chirley is weer terug van haar verlof. Welkom terug!  
 
Juf Ellen heeft nog verlof tot 11 november, zij heeft aangegeven dat zij een andere baan heeft 
geaccepteerd dichter bij huis. We wensen haar veel succes in haar nieuwe baan.  
 
Juf Maxime hoopt eind januari haar eerste kindje te mogen krijgen. Zij hoopt met de kerstvakantie met 
verlof te gaan. We wensen haar een goede zwangerschap.  
 
Wij zullen dus starten met het werven van collega’s om de groepen weer te bemensen.  
 
Portfoliomappen  
Er zijn al veel mappen terug op de Reiger, mocht u er nog thuis hebben wilt u deze dan meegeven 
naar school?  
 
Stagiair(es)  
We hebben afgelopen schooljaar veel hulp gehad van onze stagiairs. Zij volgen een opleiding aan 
Scalda of de Hogeschool Zeeland. Wij bieden hen een plek om praktijkervaring op te doen voor hun 
opleiding en zij laten ons zien wat de collega van de toekomst leert, ze houden ons ook fris en bij de 
tijd. Daarnaast dragen zij ook hun steentje bij in het begeleiden van leerlingen. Dank jullie wel 
allemaal! 
 
Informatiemoment 
Het was gebruikelijk om halverwege september ouders uit te nodigen om in de groep informatie te 
krijgen over wat er het komende schooljaar te verwachten is in de groep.  
 
We pakken het dit jaar anders op. De groepsleerkracht nodigt u uit voor een kort gesprek van 
ongeveer 10 minuten. In dit gesprek gaat het erover hoe het met uw zoon of dochter gaat en wat er 
belangrijk is om van elkaar te weten. We geven de mogelijkheid om naar school te komen, mocht u 
het liever telefonisch doen dan mag u dit ook aangeven bij de leerkracht.  
 
Jumbo 
Bij de Jumbo start op 30 september de actie Sparen met elkaar. Wij doen als Reiger net als de andere 
scholen mee aan deze actie. Zodra we meer informatie hebben delen we dit graag met u, zodat we 
met elkaar kunnen sparen voor wat extra’s binnen de Reiger.  



 

 

iPad  
Het is echt nodig om thuis de iPads op te laden voor het gebruik op school. Wilt u ook blijven 
stimuleren om voorzichtig om te gaan met de iPad. Het is een kwetsbaar en kostbaar apparaat.  
 
Hulp”ouders”  
Heeft u zin en tijd om ons dit jaar te komen helpen in het kindcentrum, dan stellen wij dat natuurlijk 
erg op prijs. We zijn altijd erg blij met de hulp die we krijgen van ouders/verzorgers, tantes en ooms en 
opa’s en oma’s. We kunnen nog extra hulp gebruiken bij het luizen pluizen, het onderhouden van de 
tuin, het snijden van het schoolfruit, incidenteel bij het schoonmaken van materialen, het 
ondersteunen van verkeerslessen, het begeleiden bij Sport of speldagen, het ‘vervoeren’ van 
leerlingen etc. Wilt u helpen met het een of ander stuurt u dan een mail naar de 
reiger@omnisscholen.nl Alvast bedankt!  
 
HVO/GVO 
De lessen zijn na de vakantie weer opgestart voor groep 3 t/m 8. Vorig jaar werden de lessen gegeven 
door juf Ira. Helaas kon zij het niet meer combineren met het bedrijf van haar man. Afgelopen twee 
weken heeft juf Nuray de lessen gegeven maar helaas heeft zij aangegeven dit niet te kunnen 
continueren vanwege andere werkzaamheden. De regiobegeleider van de vereniging voor 
vormingsonderwijs gaat nu op zoek naar een vervanger. Ze heeft al wel laten weten dat er een groot 
tekort is aan docenten humanistisch vormingsonderwijs. We hopen u snel weer te kunnen informeren.  
 
Even voorstellen: de medezeggenschapsraad  
Wij zijn Simon van Kralingen, papa van Sjoerd uit groep 4 en Menno uit groep 2, Martijn de Kok, papa 
van Max uit groep 4 en Tim uit groep 3 en Tinta Hendriks, mama van Riv uit groep 1. 
Wij vertegenwoordigen jullie, de ouders, in de medezeggenschapsraad (MR) 
van de school. 
Een MR bestaat uit ouders en personeelsleden. Namens het personeel zitten juf José en juf Maxime 
in de MR. 
Een aantal malen per jaar wordt er vergaderd. Dit zijn openbare vergaderingen waar uiteenlopende 
zaken worden besproken: Van schoolgids tot formatie en van beleidsplannen tot actuele 
onderwerpen. Zijn er zaken die je onder de aandacht wil brengen of wil je een probleem/onderwerp 
bij ons neerleggen, spreek dan gerust één van ons aan of stuur een mail naar: 
mrdereiger@omnisscholen.nl  
 
Peuters en kleuters 
De peuters en kleuters zijn volop bezig met het Kleurenmonster. Er wordt 
volop gewerkt rondom de namen van de kleuren, het mengen of toveren 
met de kleuren. Maar ook gevoelens spelen een belangrijke rol in dit 
thema. We praten over gevoelens als blij, bang, nieuwsgierig etc.   
 

Dit is het kleurenmonster. 
Hij is vanmorgen met een vreemd gevoel opgestaan.  
Hij is in de war en heeft geen idee waarom. 
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Gymmen met meester Corné 

Alle kinderen op de Reiger gymmen met meester Corné. De peuters en kleuters op maandag en 
vrijdag. Als het droog is buiten en anders in ons speellokaal. Het leuke van buiten gymmen is ook dat 
de kinderen nieuwe spellen ontdekken om buiten te doen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 gymmen 
op vrijdag in de Stenge met hun leerkracht en meester Corné. Bewegen vinden we fijn en belangrijk bij 
ons op de Reiger voor alle kinderen, dit is uniek en daar zijn we trots op. 
 
Vakanties/studiedagen 2020-2021 

Herfstvakantie  19-10-20 t/m 23-10-20 

Studiedag  10-11-20 

Kerstvakantie  18-12-20 t/m 01-01-21 

Voorjaarsvakantie 12-02-21 t/m 19-02-21 

Studiedag  17-03-21 

Meivakantie  26-04-21 t/m 07-05-21 

Studiedag  17-06-21 

Zomervakantie  23-07-21 t/m 03-09-21 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Omniskindcentrum de Reiger 
 
 
Zie volgende pagina voor de beknopte handleiding van Parro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zoek op ‘Parro’ in: 

 

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com. 
 

Wij gebruiken op school Parro! Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je van mij een e-mail zodat 

jij ook Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig 

communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs.  

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. Heb je al een ParnasSys-account 

dan kun je inloggen en ga door naar stap 3. Heb je nog geen ParnasSys-account. Dan 

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. 

 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

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

