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Uitnodiging voortgangsgesprekken gr 3-7
In de schooljaarkalender leest u dat as. dinsdag 16 februari de intekenlijsten
zouden klaarliggen om u in te schrijven voor het voortgangsgesprek over
uw kind n.a.v. het rapport. De inschrijving zal digitaal plaatsvinden.
Hoe werkt dat voor u?
U ontvangt dinsdag 16 februari om 9:00 uur via Parro een uitnodiging van
de leerkracht van uw kind waarmee u zich digitaal kunt inschrijven. U ziet
een aantal data en gesprekstijden staan waaruit u er 1 per kind kunt kiezen.
U schrijft zich in en de leerkracht ontvangt daarvan automatisch bericht.
Daarmee is direct uw gesprekstijd bevestigd. De inschrijving sluit op vrijdag
5 maart om 9:00 uur.
De gesprekken van groep 5 t/m 8 vinden samen met uw kind plaats.
Via de leerkracht verneemt u via welk platform het gesprek zal plaatsvinden. Deze vinden in ieder geval digitaal plaats, zoals we ook in november
hebben gedaan. Wij wensen u alvast een fijn en constructief gesprek toe!

Agenda
16 feb
Om 9:00 uur ontvangt u via
Parro de uitnodiging om u in te
schrijven voor het voortgangsgesprek.
20-28 feb
Voorjaarsvakantie
5 mrt
Om 9:00 sluit de mogelijkheid tot
inschrijven.

Tevredenheidsenquête
Iedere twee jaar peilen wij hoe het gesteld is met de ouder tevredenheid. Dit 8 mrt
vinden wij belangrijk, uw feedback wordt erg op prijs gesteld. Wat gaat
Rapport mee naar huis.
goed en waarin liggen reële kansen? Op deze wijze kunnen wij de kwaliteit
van ons onderwijs optimaliseren.
Op maandag 1 maart ontvangt u per mail een uitnodiging vanuit ParnasSys. Helaas is de uitnodiging niet vanuit Parro te sturen, omdat dit kwaliteitsinstrument gekoppeld is aan ParnasSys. Wij willen u verzoeken om ons
te voorzien van feedback en deze enquête in te vullen. Deze neemt zo’n
8 minuten van uw tijd in beslag. Alvast heel erg bedankt. Op 1 maart
ontvangt u nog een reminder via Parro.

Luizencontrole
Op dit moment is het vanwege de gestelde richtlijnen vanuit het RIVM niet
mogelijk op school luizencontrole uit te voeren. Met de luizencontrole ondersteunen wij u als school. Aangezien dit nu niet mogelijk is, doen wij een
beroep op u om uw eigen kind(eren) regelmatig te controleren op aanwezige neten en/of luizen. Indien u dit constateert, kunt u direct beginnen met
de behandeling. Vanzelfsprekend hoort de leerkracht dit ook graag, zodat
we tijdig andere ouders kunnen informeren. Het spreekt voor zich dat wij
met het delen van informatie geen namen noemen.

Verkeer

Inmiddels zit de bak met gevonden kledingstukken erg vol. Wij hebben alle
kledingstukken uitgestald op de tafels in
de bibliotheek. Uw kind heeft al de mogelijkheid gehad hier zelf te kijken of
daar eigendommen bij zitten.
Op de foto’s kunt u zien welke items
hier op school liggen. Indien u iets herkent dat van uw kind is, spreekt u dan
aub met uw kind af dat hij/zij op de
hoogte is welk item van hem/haar is,
zodat hij/zij dit zelf op school kan meenemen. Bedankt!
Alles wat op 19 februari nog over is,
schenken wij aan Humanitas.

Mondkapjes bij halen en brengen
Wij zien vele ouders een mondkapje dragen als zij hun kind brengen of
ophalen. Wij hebben dit verzoek ook gedaan in onze voorzorgsmaatregelen. Wij stellen het op prijs als iedereen voor en op het schoolplein een
mondkapje draagt. Bedankt voor uw medewerking.
Houdt u er a.u.b. rekening mee dat in deze situatie 1 ouder per kleuter op
het schoolplein is toegestaan? Indien uw kind in een hogere groep zit,
wacht u buiten het hek. Bedankt voor uw medewerking.

