Nieuwsbrief OBS de Schuthoek
Agenda
04-02 Opening Olympische Spelen Schuthoek
07-02 Margedag
21-02 Start voorjaarsvakantie
21-02 Oud papier
25-02 Einde voorjaarsvakantie
28-02 Start week van de 10-minutengesprekken

Even voorstellen!
Sinds januari is Karin Boksem de nieuwe juf bij de
kleuters. Zij is op woensdag, donderdag en vrijdag
werkzaam bij groep 1/2. Op de maandagen gaat ze
binnenkort ook lesgeven aan groep 2/3. Ze werkt al
een tijdje als invaljuf in enkele groepen, vooral bij
groep 4/5.
Ik ben Karin Boksem. Met mijn man en twee
kinderen woon ik ongeveer 6 jaar in Zuidlaren.
Hiervoor woonden wij geruime tijd in de stad
Groningen. Tot kort geleden was ik werkzaam als
docent Nederlands in het mbo. Zo’n twintig jaar
geleden begon ik in Twente
als leerkracht in het speciaal
basisonderwijs.
Naast
leerkracht ben ik ook
moeder van twee kinderen
die beide leerling zijn op De
Schuthoek. Ik heb veel zin
om te gaan werken aan
boeiend onderwijs en te
duiken in het bewegend leren.

27 januari 2022
10-minutengesprekken
In de week van 28 februari starten de 10minutengesprekken. Voor die tijd wordt u door de
leerkracht(en) van uw kind(eren) uitgenodigd. We
hebben besloten om de gesprekken weer fysiek te
doen, we kunnen voldoende afstand houden.
Mocht u hier toch moeite mee hebben dan kunt u in
overleg met de leerkracht(en) anders besluiten.
Parro
Afgelopen studiedag hebben we de proefperiode
van Parro geëvalueerd met het team. Na wijs beraad
hebben we besloten om Parro definitief te gaan
gebruiken voor zowel team als ouders.
Parro is een communicatiemiddel dat stichting
breed wordt aangeboden en aan alle AVG normen
voldoet. Naast nieuwsberichten biedt het nog veel
meer, zoals een jaarkalender voor activiteiten, een
planner voor 10-minutengesprekken en het
makkelijk doorgeven van absenties en privacy
voorkeuren. Parro is zowel als app beschikbaar als
online.
Wat gaat er veranderen voor ouders?
Eigenlijk niet zoveel, de meeste ouders zitten al in
Parro en lezen al berichten van school of uit de
groep.
Welke mogelijkheden
gebruiken?

uit

Parro

gaan

we

Nieuws (uit de groepen)
We willen u zo veel mogelijk via Parro op de hoogte
houden van nieuwszaken. Groep-specifieke
berichten zullen we alleen vanuit de groep doen,
school-brede berichten zullen voor iedereen
zichtbaar zijn.
Communicatie tussen school en ouders
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U kunt een bericht sturen aan de juf of meester.
Houd er wel rekening mee dat berichten onder
schooltijd vaak niet direct beantwoord kunnen
worden!
U kunt als ouder een andere ouder een bericht
sturen.
De meester of juf kan u ook een bericht sturen.
N.b. mochten er (grote) zorgen zijn dan vinden we
Parro een minder geschikt middel en vragen we u
telefonisch of via de e-mail contact op te nemen met
de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Absenties doorgeven
We vragen alle ouders om vanaf nu absenties door
te geven via Parro. De absentie wordt automatisch
verwerkt in ons leerlingvolgsysteem, ook krijgen de
leerkrachten dit te zien in het programma. Voor een
ziekmelding of een doktersbezoek scheelt het een
belletje en werken we samen een stuk effectiever.
Let op! Verlof moet altijd aangevraagd worden bij
de coördinator of directeur. Hiervoor zijn namelijk
duidelijke richtlijnen en is een formulier
beschikbaar.
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Maar wat moet er gebeuren:
- wij vragen u uw zoon of dochter naar de gymzaal
te brengen (in sportkleding!) om 08.30
uur. Vervolgens kunt u zelf naar het schoolplein van
onze school gaan, als dat lukt
uiteraard.
- enkele leerkrachten komen vervolgens met de
leerlingen naar school in kleine groepjes,
achter elkaar aan. Elk groepje vertegenwoordigt een
land.
- op het schoolplein aangekomen zal het spektakel
beginnen.
Daarnaast doen we langs deze weg ook nog een
oproep om spullen die iets met sport te maken
hebben mee te geven naar school, zodat we die als
versiering in de school kunnen gebruiken. Denkt u
hierbij aan een stel oude schaatsen of een sportfoto
of misschien heeft u nog wel een oud affiche van
een vorige Olympische Spelen liggen of een
ijshockeystick of kunstschaatsen etc. Alvast bij
voorbaat dank!

Jaarkalender
We gaan de jaarkalender in Parro zetten. Alle
toekomstige activiteiten worden vanaf nu in de
kalender van Parro gezet.
Bij (inlog)vragen over Parro kunt u in eerste
instantie contact opnemen met de leerkracht van
uw kind(eren). Wanneer de leerkracht er niet
uitkomt kan Lennart (coördinator) altijd even
meekijken.
Voortgang project Olympische Spelen
Op vrijdag 4 februari aanstaande willen we de
opening van de Olympische Spelen naspelen op
school. Allereerst willen we u als ouders graag
uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn, uiteraard op
gepaste afstand van elkaar!

Kwink
Op de margedag van 20 januari hebben de
teamleden scholing gehad over de nieuwe methode
voor
sociaal-emotioneel
leren.
We hebben als team gekeken welke waarden we bij
onze school vinden passen. Dit hebben we gedaan
vanuit onze mindmap.
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februari
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Verder hebben we 4 duidelijke regels opgesteld die
we met de kinderen gaan bespreken:

Met deze 4 meer plezier!!

We lopen rustig door de school

We zijn er voor elkaar.

We houden de school netjes.

We lossen problemen samen op.
We hopen dat we er met deze 4 regels, de
wekelijkse KWINK-lessen en de Denkgewoontes
voor kunnen zorgen dat onze school voor iedereen
een veilige en fijne plek is om te leren.

Oud papier

Ouder van Noor Spee/
Fleur Folkers/ David van
Burg/Sarah (geruild met
Mia Veldman)/ Cas den
Uijl/ Tobian Brunsting

-3-

