Nieuwsbrief OBS de Schuthoek
Agenda
5 sep
Start schoolfruit
8 sep
Informatieavond
19 sep Oud papier
22 sep Gezamenlijke sportdag groep 6 t/m 8
5 okt
Korfbaltoernooi groep 3 t/m 8
Start Kinderboekenweek
14 okt Margedag
17 okt Herfstvakantie

Informatieavond
Op donderdag 8 september is er een informatieavond
voor ouders en/of verzorgers. In de groepen kunt u
een blik werpen in de methodes waar de kinderen mee
werken. Ook zullen de leerkrachten beschikbaar zijn
voor vragen. De kinderen zijn van harte welkom om
mee te komen en u rond te leiden in de eigen klas! In
groep 8 zal meester Stephan nog wat specifieke
informatie geven over het Voortgezet Onderwijs.
18:00 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:15

Groep 1/2 en 3/4
Pauze met thee of koffie
Groep 5/6 en 7/8

Fruitvaders- en moeders gezocht!
Onze school mag opnieuw
deelnemen aan het EUschoolfruit- en
groenteprogramma. Vanaf
woensdag 7 september t/m
begin februari ontvangen we
dit. (Zie de info gisteren vanuit
school) Op de schoolfruitdagen
(wo/do/vr) zijn we op zoek
naar ouders die het leuk
vinden om direct om 08.30
uur, indien nodig, het
fruit/groente te snijden en de
bakken voor de groepen te vullen. Meestal is dit in een
halfuurtje gedaan. Wilt u helpen? Stuur dan een
mailtje aan h.devries@stichtingbaasis.nl met uw
voorkeursdag. Bij voorbaat dank! Namens de
werkgroep Gezonde School Schuthoek. 😀🌻
Parro
Alle ouders zijn weer toegevoegd aan Parro zodat u op
de hoogte kunt blijven van nieuws uit de klas en
nieuws vanuit school. Aangezien Parro ons
voornaamste communicatiemiddel is naar ouders,
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proberen we nieuws zoveel mogelijk te delen via Parro,
veel nieuwsitems herhalen we dan in de nieuwsbrief.
Parro is te gebruiken via de app, maar ook via de
online versie!
Parro kent een aantal functionaliteiten die we
gebruiken:
1. Absenties/ziekmelden: wanneer uw kind
ziek is, een doktersafspraak heeft of wanneer
er buitengewoon verlof moet worden
aangevraagd,
kunt u dat heel
makkelijk doen
via Parro.
2. Contact met
school: de
communicatie met
school kan ook
heel gemakkelijk
via de chat van
Parro. Hier kunt
ook een bericht
sturen naar de
groepsleerkracht
van uw kind(eren), maar ook contact met
opnemen de coördinator, IB’er of directeur.
Mochten er bepaalde zorgen zijn om uw
kind(eren) dan stellen we het op prijs dat u
even live contact en/of via email/telefoon
opneemt.
Wilt u geplande tandartsbezoeken buiten
schooltijd plannen?
3. Privacy-voorkeuren
Parro biedt de mogelijkheid om privacyvoorkeuren op te geven voor uw kind(eren).
Deze gegevens gebruiken we bij het plaatsen
van beeldmateriaal in Parro, op de website en
eventueel op sociale media. Wanneer u er
voor kiest om dit niet in te vullen gaan wij
er van uit dat u geen bezwaren heeft
tegen het plaatsen van beeldmateriaal.
4. Kalender/agenda
De jaarkalender die we met u hebben gedeeld
zetten we ook zoveel mogelijk in de
kalender/agenda van Parro, zo heeft u de data
ook digitaal in de app bij de hand. Het voordeel
hiervan is dat eventuele wijzigingen makkelijk
kunnen worden doorgevoerd en nieuwe items
in de loop van het jaar makkelijk kunnen
worden toegevoegd.

Pagina
Gymtijden
Dinsdag en vrijdag
Groep 3/4 van 8:30 – 9:15
Groep 5/6 van 9:15 – 10:00
Groep 7/8 van 10:00 – 10:45
Oud papier
De indeling voor oud papier zullen we op Parro
neerzetten. In het agenda-item zetten we dit ook neer.
Mocht u niet kunnen, zou u dan zelf een vervanger
willen regelen? Alvast bedankt!
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