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Nieuwsbrief 28 mei 2021
Geachte ouders/verzorgers
Hierbij ontvangt u de zeventiende nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.

❖
Kind op maandag:
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26
Jezus is naar de hemel gegaan. Maar toch is
zijn verhaal nog lang niet afgelopen! Na
Pinksteren gaan de leerlingen van Jezus
door met wat Jezus begonnen is. De leiders
van het land vinden het niet goed, maar ze
zijn niet te houden.

❖
Rapporten en oudergesprekken
De laatste rapporten gaan op 2 juli mee
met de kinderen. De oudergesprekken zullen gehouden worden in de week van 5-9
juli. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.
❖
ROUTE 8
Deze week is de uitslag van de eindtoets
Route 8 binnen gekomen. Deze toets is in
mei bij alle kinderen met een uitstroomperspectief VMBO afgenomen.
Vandaag krijgen deze leerlingen de uitslag
mee naar huis.
Up-date Parro pilot

❖
7 dagen water!
Kinderen en ouders zijn zich vaak nog (te)
weinig bewust van de voordelen van water
drinken. Aan de hand van de #7dagenwater
challenge willen wij het bewustzijn rondom
water drinken vergroten. Doel is om te laten ervaren dat water drinken gezond, leuk
én gemakkelijk is! In de 7 dagen is de challenge om geen frisdrank met suiker, cafeïne
en/of alcohol te drinken. Je kan je opgeven
met je klas, vriendengroep, gezin of als individu!
Durf jij net als meester ….., ……., en juf……..
deze challenge aan te gaan?

❖

Nadat we jarenlang gebruikmaakten van
Klasbord, zijn we na de meivakantie een pilot met vier groepen gestart met een
schoolapp: Parro. Parro is onderdeel van
ons leerlingvolgsysteem, ParnasSys. Alle
kinderen en ouders zijn hierdoor automatisch gekoppeld aan de juiste groepen en
leerkrachten. De Parro app heeft veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig
communiceren om elkaar op de hoogte
houden over het onderwijs en wat er speelt
op school.
Er wordt in de vier pilotgroepen al flink geoefend en getest met het plaatsen van berichten, het delen van foto’s en bijvoorbeeld
chatgesprekken starten met de leerkracht
of ouders van klasgenootjes voor het maken van een speelafspraak. Het is goed om
hier te noemen dat spoedberichten (zoals
ziekmeldingen) doorgegeven dienen te worden via de administratie door naar school te
bellen.
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Ook de functie van de agenda wordt getest
en binnenkort zullen we de app gaan gebruiken om de oudergesprekken in juli in te
plannen. Overigens werkt Parro ook op een
computer, dus ook zonder smartphone kunnen de ouders van de pilotgroepen zich binnenkort via Parro inschrijven voor de gesprekken. Een aantal ouders kenden deze
app al van de voorgaande school of van de
school van broertjes/zusjes. Het is fantastisch om te zien dat veel ouders de app al
gedownload hebben (in 2 klassen 100% en
in de andere klassen 93% en 88%).
Geweldig dat zoveel ouders betrokken zijn.
Aan het einde van het schooljaar zullen we
de app evalueren en bij een positieve evaluatie gaan we Parro voor de gehele school
gebruiken. Via de nieuwsbrief wordt iedereen op hoogte gehouden!
❖
Data
16 juni
24 juni
23 juni

Grote rekendag
Schoolfotograaf
Meester en juffendag
❖

Vakantierooster en studiedagen 20-21
22-02-21 t/m 26-02-21
Voorjaarsvakantie
02-04-21
Goede vrijdag
05-04-21
Tweede Paasdag
Dinsdag 6 april
Studiedag
26-04-21 t/m 07-05-21
Meivakantie
13-05-21 t/m 14-05-21
Hemelvaart
24-05-21
Tweede Pinksterdag
Woensdag 30 juni
Studiedag
Vrijdag 9 juli
Studiedag
19-07-21 t/m 27-08-21
Zomervakantie 2021

❖
We wensen u een prettig weekend!
Annemieke van der Krift en Bianca de Zoete
directie@sbospringplank.nl
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