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Oudergesprekken  

Aan het begin van het schooljaar zijn de startgesprekken geweest. Elk kind heeft samen 

met zijn ouder(s) een gesprek gevoerd met de leerkracht. Net als vorig schooljaar 

vinden er in november weer ouder-kind gesprekken plaats. Het gesprek vindt plaats op 

verzoek van ouders of de leerkracht. Mocht u een gesprek willen met de leerkracht van 

uw zoon en/of dochter wilt u dan een mailtje sturen naar beide groepsleerkrachten?  

Ook kan de leerkracht u uitnodigen voor een gesprek. Via de mail wordt er met u en uw 

kind een afspraak gemaakt voor een gesprek.  

Alle kinderen en ouders van groep 8 ontvangen via de mail een uitnodiging voor een 

gesprek. Dit i.v.m. het voorlopig schooladvies voor het voortgezet onderwijs. 

Wegens de coronamaatregelen zullen alle ouder-kind gesprekken niet op school 

plaatsvinden maar digitaal via Microsoft Teams. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt 

voor een gesprek ontvangt u via de leerkracht een korte uitleg over het gebruik van 

Microsoft Teams.  

 

Parro 

Vrijdag heeft u via de mail een uitnodigingsbrief voor het gebruik van Parro ontvangen. 

Vervolgens een mail om een account aan te maken en te activeren. Voor het gebruik van 

Parro maakt u gebruik van het emailadres waarop u de mailtjes van school ontvangt. Wij 

hopen dat het iedereen lukt om toegang te krijgen tot Parro. Dit om met u op een veilige 

en snelle manier te communiceren.  

 

Belangrijk voor het gebruik van Parro! 

U hebt destijds middels het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ uw keuze 

kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren).  

Daarnaast willen we u met klem vragen om uw voorkeuren ook via Parro door te geven. 

Op deze manier heeft elke leerkracht digitaal een overzicht van uw voorkeur en wordt 

de kans op fouten een stuk kleiner. Hoe doet u dit? Ga naar het vierde tabblad 

‘instellingen’. Tik op Privacy-voorkeuren. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via 

het potlood achter de naam van uw zoon en/of dochter. 

 

Mocht u vragen hebben horen wij dit graag.  

 



Facebook CBS Onderdak 

Sinds een aantal weken is onze nieuwe Facebook pagina (CBS Onderdak) in de lucht. 

Wordt u ook vriend met ons op Facebook?  

 

MR 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat wij op zoek waren naar een nieuw  

MR-lid. Jetske But, de moeder van Suze (groep 1) en baby Jip, heeft zich hiervoor 

aangemeld. Helma Koets heeft na vele jaren lid te zijn geweest van onze MR, 

dinsdagavond tijdens de vergadering, het stokje doorgegeven aan Jetske. We willen 

Helma via deze weg ontzettend bedanken voor haar inzet en Jetske welkom heten in de 

MR. Hieronder stelt Jetske zich aan u voor.  

 

Bij deze wil ik mij graag voorstellen als nieuw MR-lid. Mijn 

naam is Jetske But. Ik ben de moeder van Suze Veenman uit 

groep 1 en van onze baby Jip. Na de geboorte van Suze en 10 

jaar in Rotterdam en omgeving te hebben gewoond wilde ik 

heel graag weer terug naar waar ik vandaan kom, Zeeland. 

Gelukkig zag mijn partner Frank (geboren en getogen 

Rotterdammer) dit ook zitten ☺. Na een lange zoektocht was 

het vorig jaar zomer zover en ben ik met mijn gezin naar 

Biggekerke verhuisd. We hebben het ontzettend naar ons zin. 

We vinden het een heerlijk rustig en gemoedelijk dorp met 

vriendelijke en verwelkomende mensen.  

 

Sinds deze maand heb ik het stokje van Helma overgenomen en ben ik lid geworden van 

de MR. Ik ben zelf ook werkzaam in het onderwijs. Eerst 10 jaar lang als leerkracht in 

het speciaal basisonderwijs en inmiddels 2,5 jaar als onderwijsadviseur en 

gedragsspecialist, nu bij RPCZ. Ik hoop met mijn ervaring een fijne bijdrage te kunnen 

leveren! 

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Van veel ouders hebben we de vrijwillige ouderbijdrage mogen ontvangen. Hartelijk 

dank! Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet hebben betaald, hopen wij dat u dit 

zo snel mogelijk doet.  

 

Studiedag donderdag 5 november 

A.s. donderdag 5 november zijn alle kinderen een hele dag vrij!  

De leerkrachten hebben een scholing coöperatief leren.  
 

 


