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Start maandag 6 september 
Aanstaande maandag gaan we fijn 

beginnen! We hebben er zin in.  

Zijn we 

allemaal wel 

fit genoeg? 

Hebben we 

tijdens de 

vakantie 

voldoende 

rust 

genomen?  

Om dat te 

checken nemen we op grappige wijze bij 

alle kinderen een fittest af. 

Vanaf 8.20 uur is de fitstraat geopend! 

Om dit een feestelijk tintje te geven vragen 

we alle kinderen om in de groene kleur 

gekleed naar school toe te komen.  

Nadat uw kind de fittest heeft doorlopen 

gaat hij/zij direct door naar de klas.  

 

Parro in het nieuwe schooljaar 

Als het goed is zijn de al bestaande 

accounts binnen Parro automatisch 

gekoppeld en kunt u voor uw 

kind(eren) de juiste groep(en) van het 

nieuwe schooljaar zien.  

Mocht u dit niet zien gelieve dan even 

opnieuw in te loggen of de app Parro te 

verwijderen en opnieuw te installeren.  

Zorg dat u de laatste versie van 

de app geïnstalleerd heeft.  

In principe kan iedere ouder met 

een eigen uniek mailadres een 

eigen account binnen Parro 

krijgen, daarvoor hebben wij wel uw 

mailadres nodig. Mocht u dit nog niet 

hebben doorgegeven dan kunt u dit 

mailadres doorgeven via het ouderportaal, 

wij zullen dit dan in onze gegevens 

aanpassen.  

Mocht een en ander niet werken of u krijgt 

het niet werkend dan kunt u dit via mail 

doorgeven aan juf Ethel, zij zal dan even 

contact met u opnemen. Vermeld aub in 

het mailtje de naam/namen van uw 

kind(eren) erbij en welk mailadres u graag 

gekoppeld wilt hebben 

(e.pfeijffer@obsdewending.nl of 

ouderportaal@obsdewending.nl  

 

Zorgt u ervoor dat u via Parro ook de 

privacy-voorkeuren aangeeft van uw kind?  

Nieuw dit schooljaar is dat u via Parro nu ook 

gemakkelijker een absentie kunt doorgeven. 

 

 

 

 

 

 

De start van de school en 

COVID 19 
Komende periode willen we de regels 

handhaven die we voor de 

zomervakantie ook hebben toegepast. 

We zetten ze even voor u op een rijtje. 

➢ Brengen en ophalen van uw kind aan 

de poort van de school of op het 

grasveld. 

➢ De groepen 1 t/m 4 maken gebruik 

van de hoofdingang aan de 

schoolpleinkant 

➢ De groepen 5 t/m 8 gebruiken de 

ingang aan de zijkant/achterkant van 

de school (Meeuwberg) 

➢ Volwassenen houden de 1,5 meter 

afstand. 

➢ Kinderen spelen met elkaar buiten. 

We doen dit volgens een rooster 

zodat er niet meer dan 2 groepen 

buitenspelen. 

➢ Het gebruik maken van een 

mondkapje is niet verplicht. Dit wordt 
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alleen gevraagd als de 1,5 meter niet 

gewaarborgd kan worden. 

➢ Kinderen met koorts, benauwdheid of 

veel hoesten blijven thuis. En ook hier 

geldt: bij twijfel blijf je thuis. 

 

 

Onze nieuwe kalender 
In de eerste schoolweek ontvangt ieder 

gezin een gedrukte schoolkalender. U 

kunt de hele activiteitenkalender ook 

vinden in de agenda van Parro en 

tevens kunt u de kalender ook als pdf vinden 

op onze website Nieuwe schoolkalender nu 

beschikbaar (obsdewending.nl) 

 

Door omstandigheden kunnen er wel eens 

data wijzigen. Dit zullen wij dan direct 

aanpassen in de agenda van Parro, deze 

agenda is leidend.  
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