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Parro 

Bijna alle ouders zijn gekoppeld aan Parro. Dat is ontzettend fijn! Zo kunnen we op een 

snelle en veilige manier met u communiceren. We zullen regelmatig nieuwtjes, 

gebeurtenissen en foto’s uit de klassen met u delen. Zo blijft u betrokken bij dat wat 

we op school doen.  

 

Graag aandacht voor het volgende! 

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 en/of hulp nodig 

hebben, laat het ons weten. 

 

Sinterklaas  

Afgelopen zaterdag hebben we kunnen zien dat Sinterklaas met zijn pieten weer in 

Nederland is aangekomen. Op vrijdag 4 december zullen wij op school met de kinderen 

het sinterklaasfeest vieren. Wegens de coronamaatregelen kunnen wij u als 

ouder(s)/verzorger(s) helaas niet uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Via Parro 

zullen we foto’s met u delen. De kinderen worden deze dag gewoon om 8.30 uur op school 

verwacht en mogen verkleed naar school komen. Verder hoeven ze alleen een 

lunchpakket (brood+drinken) mee te nemen. De kinderen worden in de ochtendpauze 

getrakteerd op iets lekkers.  De kinderen van groep 5 tot en met 8 gaan elkaar deze dag 

verrassen met een surprise. Zij hebben hier vorige week al meer informatie over 

ontvangen. De kinderen gaan deze dag tot 14.00 uur naar school.   

 

 

 

 

 



Kerst  

Naast alle voorbereidingen voor het sinterklaasfeest zijn we ook al bezig met de 

voorbereidingen voor het kerstfeest. Het kerstfeest wordt gevierd op vrijdag 18 

december. Net als bij het sinterklaasfeest kunnen we geen ouder(s)/verzorger(s) 

uitnodigen. Ook op deze dag hoeven de kinderen alleen een lunchpakket (brood+drinken) 

mee te nemen. De schooltijden blijven hetzelfde, van 8.30 tot 14.00 uur.  

 

Schoolfruit 

Alweer twee weken genieten we van het schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag 

hoeven de kinderen voor de ochtendpauze geen fruit/groente mee te nemen.  

 

Actie Drvkkery 

Tijdens de kinderenboekenweek hebben wij bonnetjes gespaard van de Drvkkery. We 

hebben hiermee €39,84 opgehaald! Van dit bedrag kunnen wij nieuwe boeken 

aanschaffen voor onze schoolbibliotheek.  

Actie ‘Jumbo Sparen met Elkaar’ 

De Jumbo Sparen-met-Elkaar-actie is voorbij. Er worden geen spaarpunten meer 

uitgegeven in de winkels. De spaarpunten kunnen nog tot en met dinsdag 24 

november ingevoerd worden op www.jumbosparenmetelkaar.nl of via de Jumbo Sparen 

met Elkaar app. We zijn benieuwd hoeveel punten we bij elkaar gespaard hebben en welk 

buitenspelmateriaal we aan kunnen schaffen.  

Juf Mary 

Na 2 jaar studeren is juf Mary gisteren geslaagd voor de opleiding 

schoolleider vakbekwaam. Zij kan hiermee, in de toekomst, aan de 

slag als directeur. Via deze weg feliciteren wij juf Mary nogmaals 

voor deze knappe prestatie!  

 

Kerstvakantie 

De kerstvakantie is van maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021.  

 

Pasen 

Het paasweekeinde zou dit jaar wat anders dan anders zijn in verband met een speciale 

voorstelling op vrijdag in de Grote kerk in Middelburg. Vanwege corona is nu al besloten 

dat deze voorstelling niet doorgaat. Daarom wordt het vakantierooster gewijzigd! We 

zijn op Goede Vrijdag (2 april 2021) en 2e Pasen (5 april 2021) vrij! Het speciale 

programma schuift een jaar door. 

http://www.jumbosparenmetelkaar.nl/

