Start schooljaar

Beste ouder, verzorger,
We zijn inmiddels aan het einde van de vakantie aangekomen. De meesters en juffen zijn volop
bezig met de voorbereidingen van de klas en verwelkomen jullie graag aanstaande maandag 6
september weer met veel plezier op school!
Helaas is het protocol omtrent Corona nog niet gewijzigd en is het nog niet mogelijk om de school te
betreden. Dat betekent dat de kinderen op het schoolplein worden ontvangen door de meester of de
juf. Na schooltijd mag u uw kind bij de hekken van de pleinen ophalen. Als u iets door wilt geven aan
de meester of juf dan mag dit ook via Parro, daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de
leerkracht wanneer u in gesprek wil gaan met vragen die u heeft, we horen ze graag!
Talent voor de Toekomst
Door de huidige maatregelen is het op dit moment nog niet mogelijk om de workshops van Talent
voor de Toekomst in te plannen. Zodra we weer mogen starten, hoort u dit van ons.
Parro
Voor de vakantie gaven we al aan dat Parro een update heeft gehad die voor u als ouder fijn kan zijn.
In Parro kan je nu zelf uw kind ziek of afwezig melden. Deze melding komt dan bij de leerkracht
terecht en wordt gelijk verwerkt in ons systeem. Er zijn een aantal opties die u kunt aangeven (ziek,
tandarts en arts), als deze niet past bij de reden van afwezigheid vragen wij u alsnog even naar de
school te bellen om te overleggen. Als u nog niet gelijk de absenties kunt ingeven, vragen wij u om de
app te updaten.
• Daarnaast bent u weer gekoppeld aan de nieuwe groepen. Als het nog niet lukt om bij uw
groep te komen, horen we dat uiteraard graag.
• We willen steeds meer met Parro gaan werken, de komende periode willen we de
nieuwsbrieven versturen via Parro, eerst nog in combinatie met de mail, maar later alleen
nog maar in Parro. Ook gaan we op termijn werken met de kalender, zodat u op de hoogte
bent van alle activiteiten op school. Wanneer we een stap verder zetten, hoort u hier meer
over.
Denk even aan.....
De portfolio’s mogen weer mee terug naar school en denkt iedereen verder weer aan zaken als;
namen op bekers en bakjes, gymspullen en op de juiste wijze de iPad vervoeren.
• Vooral in de onderbouw is het fijn om alles te voorzien van namen, omdat kinderen niet
altijd weten wat van hen is, dit voorkomt zoekwerk van de juffen
• Groep 3 t/m 8 gymt op vrijdag in de gymzaal van de Stenge, we vragen u dan ook om de
gymspullen mee te geven (shirt, broek en uiteraard schoenen). Er mogen geen sieraden
gedragen worden en de haren moeten vast zitten, bijvoorbeeld in een staart.
• De kleuters hebben hun gymspullen op school, zodat zij deze ook kunnen gebruiken
wanneer het regent.
We wensen alle leerlingen, ouders, stagiaires en andere betrokkenen een heel fijn schooljaar!
Team de Reiger

