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Wist u dat:
- u op school lege batterijen kunt inleveren
- wij daar geld voor krijgen
- dit geld wordt besteed aan uw kind(eren)
- MijnRapportfolio vandaag wordt gepubliceerd
MijnRapportfolio
Via Parro heeft u al diverse berichten gehad over ons nieuwe, digitale rapport; MijnRapportfolio.
Vandaag is het dan zover en wordt het voor de eerste keer gepubliceerd. Dit betekent dat u het rapport
van uw kinderen kunt inzien. In de video, verstuurd in parro, kunt u zien hoe u voor de eerste keer kunt
inloggen. We hebben er nu voor gekozen om de onderdelen ‘ Zo werk ik’, ‘ Zo ben ik’, ‘Portfolio’ en
‘Documenten’, met daarin de citoresultaten en het rapport, te publiceren.
Schoonmaakavond, kom je ons helpen?
Op 24 maart organiseert de oudervereniging in samenwerking met de leerkrachten weer een gezellige
schoonmaakavond. Wij vinden het als oudervereniging van allergrootste belang voor de kinderen dat de
hygiëne op school goed is, zeker in de huidige omstandigheden. De huidige interieurverzorgster kan niet
alles in haar eentje doen en daarom is het van belang dat wij als ouders af en toe een keer een avondje
helpen. Wat is de bedoeling? Vele handen maken licht werk! Dat ten eerste. We zullen ons opsplitsen in
de lokalen om daar de ramen, meubilair, speelhal, halletje en de centrale ruimte goed te poetsen.
Uiteraard is er koffie, thee, wat lekkers en maken we er samen een gezellige avond van! Op donderdag
24 maart 19.30 uur zal de schoonmaakavond plaatsvinden. (Uiteraard onder voorbehoud van de dan
geldende coronamaatregelen).
We hopen op enthousiaste reacties om samen even de schouders eronder te zetten! En…. Even spieken
in het lokaal van je kind(eren) is ook best leuk! Geef je op via m.derksen@pro8.nu en graag tot 24
maart! Met vriendelijke groet,
Lotte Wijnands, namens de oudervereniging

Ziekmelden leerlingen.
Op school gebruiken we de Parro-app. Dit is een handige en snelle manier om met elkaar te
communiceren. We willen u echter met klem vragen om bij ziekmeldingen even naar school te bellen.
Het gebeurt regelmatig dat een leerkracht op een vrije dag een ziekmelding via parro krijgt, de
werkende leerkracht dat bericht niet krijgt en dus niet op de hoogte is. Ook kan het gebeuren dat de
melding in Parro tijdens schooltijd niet wordt opgemerkt. Dit geeft onduidelijkheid en onrust bij
leerkracht en kinderen. Hartelijk dank voor uw medewerking, ons telefoonnummer is 0314-651637.
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Inzamelproject Stibat.
Op school kunt u lege batterijen inleveren. Voor het inzamelen van deze batterijen krijgen wij geld van
Stibat. Dit geld kunnen we naar eigen inzicht besteden. Wil u, als u lege batterijen heeft, deze aan uw
kind mee naar school geven? Hij/zij kan ze inleveren bij de leerkracht.

