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Oktober 2018, deel twee
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Vooraf: een korte Vluchtpost. U heeft de oktober-versie immers al gekregen. Toch willen we
nog graag wat zaken onder uw aandacht brengen. Dat zijn o.a. PARRO en tosti’s.
De agenda:






Maandag 29 oktober: 08.30 uur inloopmoment en vragenuurtje PARRO (zie onder)
Dinsdag 30 oktober: hoofdluiscontrole
Dinsdag 30 oktober: herfstwandeling kleuters
Vrijdag 2 november: 08.30 uur tweede inloopmoment en vragenuurtje PARRO
De kerstviering is verplaatst naar maandag 17 december ivm de
beschikbaarheid van de kerk!

Er zijn twee data voor de ouders van groep 7&8 waarop u informatie kunt krijgen over het
voortgezet onderwijs. Het betreft algemene informatie over het traject van de basisschool
naar het voortgezet onderwijs. Het gaat om:
08 november > Groen van Prinstererschool, inloop 19.45 uur, start 20.00 uur
13 november > De Wegwijzer, inloop 19.45 uur, start 20.00 uur.
PARRO:
Vandaag heeft u (of krijgt u) de inloggegevens van PARRO, ons nieuwe
communicatiesysteem. U kunt daar mee aan de slag gaan. (download wel de app) Lukt dat
niet, dan hoeft u niet in de stress te schieten, na de vakantie zijn er twee instructiemomenten
op school. En alle communicatie gaat voorlopig volgens een twee-sporenbeleid. Dat heeft
wel tot gevolg dat u misschien dubbele informatie krijgt. Dat nemen we even voor lief.
Overblijf:
Op donderdag is de overblijf erg druk. Gelukkig hebben we vier ouders die het allemaal in
goede banen leiden. Om het overzichtelijk en behapbaar (!) te houden, is het niet meer
mogelijk om na de vakantie nog tosti’s te bakken. We hebben het dan alleen over de
donderdag! De andere dagen kan het wel.
Continurooster:
De deadline voor het inleveren van de opgave-briefjes ‘werkgroep’ is voorbij. We gaan kijken
welk dagdeel het meest geschikt en genoemd wordt. Op dit tijdstip gaan we dan aan de
slag. Niet alle ouders zullen in de werkgroep kunnen, dan zou de groep veel te groot worden.
U hoort van ons na de vakantie.

Verteltassen:
Na de vakantie krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 3(4) weer een verteltas mee.
Annelies de Wit, onze coördinator, heeft soms hulp nodig voor het checken/uitleveren van de
tassen. Als u maandag 29 oktober om 13.00 uur (na het brengen van uw kind) even tijd heeft
om te helpen, dan zou dat mooi zijn. De groepsleerkracht kan u verder helpen en de weg
wijzen.
De zending:
De zending heeft tot dusver 273 euro opgeleverd. Dat is een mooie start. De actie Sulawesi
(tijdens de Kinderboekenmarkt) leverde nog eens 156 euro op. Bedragen om trots op te zijn.
Tenslotte, namens het team wens ik u en de kinderen een heel fijne vakantie. Geniet ervan!
Dick Lanenga

