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Informatie-avond tot nader bericht uitgesteld !
Start van de Gouden Weken
De kop is eraf! De week is omgevlogen !
Wat fijn om alle kinderen weer te mogen begroeten op school. We zijn gestart met de Gouden Weken; waarin
we afspraken op school- en groepsniveau maken en ont-moeting centraal staat.
Het voelt vreemd aan om alle ouders niet tegelijk te mogen begroeten op de eerste schooldag. We zullen en
moeten de onderlinge afstand van 1 ½ meter in acht nemen.
Voorwaarde is dat we weten wie, wanneer in school is en dat de mensen geen klachten/symptomen hebben. U
kunt hierop bevraagd worden. Ook de oudergesprekken kunnen straks op afspraak dus weer op school
gehouden worden.
Ouderinformatieavond groep 1 t/m 8
Op de schooljaarkalender staat op woensdagavond 26 augustus een gezamenlijke informatieavond met ouders
en leerlingen gepland.
Naar aanleiding van de aangepaste maatregelen hebben we besloten om deze informatieavond tot nader
bericht uit te stellen.
Nog even de afspraken op een rijtje:









Ouders mogen de kinderen tot aan het schoolplein brengen.
Kinderen mogen vanaf 8.20 uur op school komen.
We hanteren de looproutes zoals voor de vakantie.
Alle kinderen hebben tegelijk pauze.
Op afspraak mogen ouders weer in de school komen.
Scholen mogen weer gebruik maken van de gymzaal. Meester Ronald heeft donderdag zijn eerste
gymles gegeven.
Kinderen met verkoudheidsklachten op school worden, na contact met de ouders, naar huis gestuurd.

Trefwoord
Week 35 en 36 (24 augustus t/m 4 september): Overgaan
Inhoud: Van oude naar nieuwe omgeving, van vertrouwd naar vreemd. De verrassing van het onbekende.
Bijbel: Mozes bij de farao; Tien plagen; Doortocht door de Rode Zee (Exodus 5 t/m 14).

Nieuw op school

De nieuwe leerlingen zijn: Hailey (gr 2), Zoey (gr1), Emmy (gr 1) en Thijs (gr 3). Hartelijk
welkom bij ons op school. Wij wensen jullie en jullie ouders een hele fijne en goede tijd toe.

Parro
Voor de onderlinge communicatie met ouders gebruiken we naast de
nieuwsbrief, brieven, mail en de website ook een app.
Via Parro delen we korte berichten en nodigen we u uit voor bijvoorbeeld
gesprekken.
De app is te downloaden via Google play of de App store.
Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande site.
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders of de bijlage bij deze nieuwsbrief.
.
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Allemaal van harte gefeliciteerd namens
het team van de Schutse !

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 28 augustus 2020.
Volg ons ook op Parro (zie bijlage)

BIJLAGE PARRO
Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wij gebruiken op school Parro! Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je van mij een e-mail zodat jij ook
Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om
elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs.
Om van start te gaan met Parro volg je de volgende stappen:

Accepteer de uitnodiging

1

Binnenkort ontvang je van een e-mail van Parro met de titel “Volg de
schoolavonturen van je kind”. Je bent nu toegevoegd aan de groep. Heb je al
een ParnasSys-account dan kun je inloggen en ga door naar stap 3. Heb je nog
geen ParnasSys-account. Dan volgt de tweede mail en ga je door naar stap 2.

Maak je account actief

2

Vanuit ParnasSys krijg je een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”.
Hiermee maak je een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen
geldig. Als de link is verlopen, kun je de leerkracht vragen om je opnieuw uit te
nodigen.

Inloggen

3

Je kunt nu inloggen in Parro. Je kunt Parro natuurlijk op je telefoon gebruiken
door de app te downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruik je
Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com.
Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.

Zoek op ‘Parro’ in:

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

