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Welkom 
In september begint Ertugrul bij ons in 

groep 1. Wij wensen hem veel, werk-, 

leer en speelplezier toe.  

Opening nieuwe schooljaar 
Na een fijne vakantie zijn alle 

leerkrachten weer enthousiast van start 

gegaan. Vrijdagochtend hebben we 

tijdens de teamvergadering gesproken 

over de doorgaande lijn van ons 

onderwijsaanbod. Samen hebben we de 

klassen en hoeken en ingericht en kunnen 

we maandag goed van start gaan.  

Vandaag ontvangt u van de leerkracht  

alvast een kleine sfeerimpressie van de klas.  

Volgende week willen we u de gehele week 

de gelegenheid geven om tijdens de inloop, 

08.20 – 08.30 uur, kennis te maken met de 

juf/ meneer en de klas. 

De informatieavond verplaatsen we van 

woensdag 14 september naar woensdag 21 

september. U ontvangt hiervoor nog een 

uitnodiging. 

Startgesprekken 

Het startgesprek waarbij u  en uw kind 

kennis maakt met de leerkracht 

plannen we in de week van 12 

september. Hiervoor ontvangt u via 

Parro weer uitnodiging om uw moment in te 

plannen. 

TSO Hulp gevraagd 
In de vakantie heeft helaas onze TSO 

coördinator Monique ervoor gekozen 

om te stoppen met deze taak. Namens 

ons team en kinderen bedanken wij 

Monique voor haar inzet.  

 

Samen met het basisteam hebben wij 

goede afspraken gemaakt om aanstaande 

maandag fijn van start te gaan.  

 

Nog steeds zijn wij op zoek naar vrijwilligers 

die ons TSO team willen versterken om zo 

voor de kinderen een fijn pauzemoment te 

organiseren.  

Voor de volgende dagen hebben we op 

korte termijn hulp nodig: dinsdag en 

donderdag. 

 

Heeft u zich nog niet opgegeven, dan kan 

dat via n.vanasselt@obsdewending.nl  

We zien uw aanmelding graag tegemoet. 

 

Parro 
Al enige tijd gebruiken we de Parro-

app als communicatiemiddel. Mail 

wordt steeds minder gebruikt. De 

laatste tijd hebben we ook onze 

maandelijkse nieuwsbrief Ons Ding via Parro 

verspreid. Vanaf dit schooljaar zullen we 

Parro als hoofdcommunicatiemiddel 

gebruiken. Dit houdt in dat we alles via Parro 

communiceren. Mailverkeer beperken we 

hierdoor, alleen in het geval van het delen 

van grote documenten gebruiken we uw 

mailadres.  

 

Op welke manier kunt 

u Parro gebruiken? 

- u kunt via Parro 

contact leggen met 

de leerkracht van uw 

kind voor een korte 

vraag 

- u kunt de absentiemelder gebruiken om uw 

kind ziek te melden of aan te geven dat uw 

kind bijvoorbeeld naar de (huis)arts moet. Bij 

afwezigheid van een leerling checkt de 

leerkracht altijd de absentiemelder, het is 

dus niet nodig hierover de leerkracht een 

apart een berichtje te sturen. 

- u plant zelf een tijd voor 

oudergesprek/vorderingengesprek als de 

planner opengezet wordt. 

- u kunt zelf uw hulp aanbieden via de 

agenda van Parro als de leerkracht van uw 

kind daar om vraagt 

- u geeft in parro voor uw kind de 

privacyvoorkeuren aan. Wij raadplegen 

deze namelijk regelmatig om bijv te checken 

of uw kind wel of niet op de website mag. 

- u kunt via Parro de vrijwillige ouderbijdrage 

voldoen. Deze wordt in het begin van het 

schooljaar via Schoolkassa met een 

betaallink persoonlijk met u gedeeld. 

mailto:n.vanasselt@obsdewending.nl
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- vindt u het niet fijn om alles op uw telefoon 

te moeten lezen, dan kunt u ook de 

webversie van parro gebruiken, ga dan naar 

https://talk.parro.com   

 

Als school zijn we makkelijk te benaderen via 

Parro voor even een vraag of een korte 

mededeling. We staan echter niet 24/7 aan. 

Op werkdagen staat na 18.00 u ons 

communicatiemiddel op stil. Na 18 u zult u 

van ons geen berichtjes meer krijgen. U kunt 

natuurlijk wel een berichtje sturen, wij zullen 

daar dan de andere dag op reageren.  

Op zaterdag en zondag genieten we van 

ons weekend en zullen wij Parro ook niet 

gebruiken.  

Vrijwillige ouderbijdrage 
Net voor de zomervakantie heeft de 

Ouderraad uw uitgenodigd om op 1 

juni deel te nemen aan de Algemene 

Leden  Vergadering. 

De ouderraad is verplicht om in 

samenwerking met de school 

verantwoording aan alle ouders af te leggen 

wat betreft de besteding van de vrijwillige 

ouderbijdrage.  

Voor het nieuwe schooljaar heeft de school 

in overeenstemming met de Ouderraad en 

de MR besloten om de komende twee jaar 

geen vrijwillige TSO bijdrage te vragen.  

De komende periode gaat de school 

onderzoeken hoe we vanaf 2024 de inzet bij 

TSO continueren en op welke wijze dit wordt 

bekostigd.  

 

Hieronder vindt u de opbouw van de 

vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2022 

- 2023 , welke is goedgekeurd tijdens de 

Algemene Leden Vergadering op 1 juni 

2022. 

Via schoolkassa- (persoonlijk bericht in Parro) 

ontvangt u in de tweede schoolweek 

betaallink om deze vrijwillige ouderbijdrage 

te voldoen. 

 

 

Schoolgids en schoolkalender 
De nieuwe schoolgids en 

schoolkalender staan inmiddels online 

op onze website en kunt u zelf 

downloaden.  

De gehele activiteitenkalender is ook 

opgenomen in de 

agenda van Parro. 

De agenda in Parro 

is leidend. Bij het 

wijzigen van data 

doen we dat altijd 

in de agenda van 

Parro.  

 

 

 

Activiteiten in september 
Week van 12 september; 

startgesprekken 

Donderdag 15 september; schoolreis 

Woensdag 21 september; informatieavond 

Vrijdag 23 september: studiedag, groep 1 

t/m 8 vrij 

Dinsdag 27 september; schoolfotograaf 

https://talk.parro.com/

