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Steppen  
Veel leerlingen komen 
met de step naar school. 
Dat is goed voor de  
beweging en daarbij gaat het een stukje 
sneller dan lopend. 

Zo af en toe stond er wel eens een step 
in school onder de trap. Daar had nie-
mand last van.  
Wij merken sinds vorig schooljaar dat 
er dagelijks heel veel steppen binnen 
gezet worden, ook grote elektrische 
steps. Daar is helaas geen plaats voor. 
Daarbij brengt het ook gevaarlijke situ-
aties met zich mee, aangezien mensen 
erover struikelen. Binnen hebben wij 
geen mogelijkheid om de steppen te 
stallen. 

Wij moedigen het zeker aan dat onze 

leerlingen met de fiets, step of lopend 

naar school komen. Echter zullen de 

steppen, net als de fietsen, vanaf maan-

dag 6 september, buiten gestald moe-

ten worden bij de fietsenstalling. Wij 

willen u aanraden uw kind een slot mee 

te geven om de step op slot te zetten. 

Indien deze niet op slot kan, kunnen 

wij helaas geen uitzondering maken. 

De leerlingen zijn door de leerkracht 

ook op de hoogte gebracht. 

 

Informatieavond 
Heeft u zich al opgegeven voor de in-
formatieavond van 6 of 7 september? 
Dit kunt u doen via de uitnodiging die 
de leerkracht via Parro heeft gestuurd. 
Graag tot dan! 

Ziekmelden of  absent melden 
Bij deze willen wij nog eens benadrukken dat wan-
neer uw kind ziek of absent is, dat u daarvoor naar 
school belt voor 8:30 uur. Ziek– en absentmelden 
via Parro is niet de bedoeling. Wij horen graag wat 
uw kind mankeert en vragen indien gewenst graag 
door om een goed beeld van de afwezigheid te krij-
gen. 

 

Wat kunt u wel via Parro doorgeven?  
Zoals in de eerste nieuwsbrief van het schooljaar vermeld, kunt u een dok-
tersbezoek of tandartsbezoek zelf in Parro invoeren. Een doktersbezoek of 
bezoek aan ziekenhuis staat onder de noemer ‘medisch bezoek’.  

Wij merken dat medische bezoeken en afmeldingen voor ziekte op dezelfde 
wijze worden ingevoerd en dat brengt verwarring. 
 
Het spreekt voor zich dat gedurende de dag de leerkracht zijn aandacht bij 
de les en uw kind heeft en geen berichten van Parro in de gaten kan hou-
den. Bij nood kunt u de school telefonisch bereiken. 

Wij danken u voor uw medewerking. 
 

Richtlijnen bij een coronabesmetting 
In samenspraak met het team en de MR hebben brengen wij onderstaande 
nog eens onder de aandacht. Wij volgen nog altijd de richtlijnen van het 
RIVM. 

Indien een huisgenoot van een leerling of personeelslid positief is getest op  
corona, blijft de betreffende leerling of personeelslid thuis voor minimaal 5 
dagen. Op de 5e dag kan de leerling/het personeelslid bij de GGD getest 
worden. Het spreekt voor zich dat bij een negatieve test de leerling / het 
personeelslid weer naar school kan komen. Indien u kiest uw kind niet te 
laten testen, zal uw kind 10 dagen 
thuis moeten blijven. Neemt u aub 
met de leerkracht contact op via 
Parro om te bespreken op welke 
wijze uw kind onderwijs kan volgen. 

Bedankt voor uw medewerking! 


