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Beste ouders en verzorgers, 

 

Ik hoop dat jullie een goede vakantie gehad hebben en weer goed gestart zijn. We merken 

op school dat iedereen er weer zin in had! Maar ook dat sommige kinderen nog wel even 

moesten omschakelen na het verzetten van de klok. Niet iedereen slaapt in de ochtend 

ook een uur langer door. 

 

Voor de herfstvakantie was de Nieuwsbrief behoorlijk vol. Deze week is hij compacter. Ik 

hoop dat jullie steeds de tijd vinden hem door te lezen, er staat geregeld belangrijke infor-

matie in. 

 

Ik wens jullie een goed weekend! 

 

Met vriendelijke groet, 

Inger 

 

Inval 

 

In Parro heb ik vooral de onderbouw de afgelopen weken heel wat berichten gestuurd. Het 

lerarentekort is voelbaar binnen de stichting en in onze school. Er zijn bijna geen invallers 

meer en ook commerciële bureaus zijn nagenoeg leeg. Dit zet ons geregeld voor uitdagin-

gen. We willen graag van alle mogelijkheden die er zijn gebruik maken, zodat we ook in de 

winter zo min mogelijk groepen thuis hoeven te houden.  

 

Daarom horen we heel graag van ouders die lesbevoegdheid hebben en best eens inci-

denteel een dag(deel) een groep op willen vangen. Hiervoor ontvang je een vergoeding. 

Zie je dit zitten of wil je meer weten, bel of mail mij dan even. Het zou toch mooi zijn als 

we van elkaars expertise gebruik kunnen maken! 

 

Even bijpraten…  

Onderwijsinhoudelijk... 



Organisatorische zaken 

Kalender 

Luizencontrole 

 

Er zijn te weinig ouders gevonden om de hele school te controleren. De ouders die zich 

wel aangemeld hebben, helpen graag door uitleg te geven, en bij te springen bij de lui-

zencontrole. 

 

Per groep zijn er twee extra ouders nodig om te controleren. Wanneer er voor een groep 

geen twee ouders zijn, wordt deze groep overgeslagen. De eerste luizencontrole dit jaar is 

aanstaande donderdag 10 november 10.30. Kan je komen helpen in de klas van je kind, 

stuur dan even een berichtje naar de leerkracht via Parro.  

 

Als er luizen of neten gevonden worden, wordt dit 

niet verteld in de klas, maar stuurt de leerkracht 

even een privébericht in Parro met behandelad-

vies. 

 

Atelier 

 

De nieuwe ronde atelier is vanmiddag begonnen. 

Het is een kortere ronde, binnen het thema Sinterklaas. Gelijk daarna gaan we door met 

het thema Kerst. Het eindproduct wordt gepresenteerd tijdens de kerstviering. De pre-

sentatieronde die in de jaarplanning stond op 25 november vervalt dus. 

9 november  Spreekuur schoolmaatschappelijk werk 8.30 – 9.30 

15 november  Vergadering leerlingenraad 

21 november  Meester André jarig 

22 november  MR-vergadering 

25 november  Presentatie ateliers VERVALT 



 



 



 


