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Inhoud 
 
• Newsflash 

• Koelkastplanner 

• Gast in de klas 

• Privacy voorkeuren Parro 

• Schoolvoorstelling 

Belangrijke data 
 
11 oktober 2022 
Voorleeswedstrijd. 
 
17 okt t/m 21 oktober 2022 
Herfstvakantie 
 
24 oktober 2022 
Studiedag, alle kinderen zijn 
de hele dag vrij. 
 
31 okt t/m 4 november 22 
Gast in de klas 
 
11 november 2022 
Schoolvoorstelling 
 
14 nov t/m 18 november 22 
Voortgangsgesprekken groep 
8 
 
14 nov t/m 18 november 22 
Optionele 
voortgangsgesprekken groep 
3 t/m 7 
 
24 november 2022  
Studiedag, de kinderen zijn 
de hele dag vrij. 
 
5 december 2022 
Sinterklaasviering 
 
6 december 2022 
Inloopuurtje, de leerlingen 
mogen vanwege pakjesavond 
een uurtje later beginnen. 
 
23 december 2022, 
Studiemiddag, alle leerlingen 
zijn vanaf 12.00 uur vrij 
 
26 dec ‘22 t/m 8 januari ‘23 
Kerstvakantie 
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Newsflash 
U wordt wekelijks door de leerkracht op de hoogte gehouden van de 

gebeurtenissen in de klas via Parro. Hierdoor is de inhoud van de newsflash 

vaak een herhaling van Parro. We hebben besloten dat de newsflash minder 

vaak uit gaat. Rond iedere vakantie kunt u als ouder de newsflash verwachten 

waarin echt nieuws wordt gedeeld wat via Parro nog niet is gedeeld. 

Daarnaast zullen we altijd een klein stukje schrijven over de afgelopen 

periode: de Flint flashback. 

 

Koelkastplanner 
Helaas ligt de koelkastplanner nog bij de vormgever. In de roze kolom 

hiernaast staan alle belangrijke data voor u genoteerd. Zodra de 

koelkastplanner klaar is ontvangt u deze z.s.m. 

 

Gast in de klas 
In de week van 31 oktober t/m 4 november bent u als ouder van harte 

welkom om mee te doen tijdens een les in de klas van uw kind. U krijgt een 

bericht via Parro wanneer u zich voor welke les kan intekenen. 

 

Privacy voorkeuren Parro 
Regelmatig plaatsen wij foto’s van uw kind op Parro, in de newsflash of  op de  

website. Via Parro kunt u zelf de privacy-voorkeuren instellen. Het aangeven 

van uw privacy-voorkeuren doet u als volgt: 

• Ga naar tabblad 4: 'Instellingen' 

• Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen' 

• Klik achter de naam van uw kind op de stipjes en dan op ‘Privacy 

voorkeuren’ 

• Geef per item aan of u hiervoor toestemming geeft en klik op 

‘Opslaan’ 

Uw privacy-voorkeuren kunt u te allen tijde aanpassen, mocht u dit willen. 

Let op: indien u uw voorkeuren niet aangeeft, dan moeten wij ervan uit gaan 

dat u ons nergens toestemming voor geeft. 
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Schoolvoorstelling 
Reserveer vrijdag 11 november alvast in uw 

agenda! Deze dag willen wij u als ouder uitnodigen 

voor een voorstelling.  

Door Corona hebben de haloptredens een paar jaar 

op zijn gat gelegen. Om weer een goede kick-off te 

hebben voor de haloptredens hebben we besloten 

om 1 grote voorstelling te maken in november.   

Dit zal een dansvoorstelling worden voor de hele 

school, en de optredens zullen worden gemaakt en 

aangeleerd door docenten van Studio DanZo.  

Op 11 november willen we de grote voorstelling 

laten zien aan ouders, alle A groepen treden samen 

op en alle B groepen treden samen op.  

Voorstelling A: 10.30-11.30 uur 

Voorstelling B: 12.30 -13.30 uur. 

 

Flashback 
De eerste periode van het nieuwe schooljaar zit er 

alweer op. En wat voor periode was het, dit is er 

allemaal al voorbij gekomen: 

• Gouden weken 

• Startgesprekken  

• Kinderboekenweek 

• Burgemeester ontbijt in groep 3 

• Voorleeswedstrijd 

• Eerste danslessen door studio danZo 

• Schaatsen in de scheg 

• Ontzettend veel leerzame en leuke lessen! 

 

Dit is wat een aantal leerlingen te zeggen hebben 

over de eerste periode: 

Leerling groep 7b:” het aller leukste was de humor 

in de klas”.  

Leerling 6a: “De muzieklessen van meester Tijs’.  

Leerling groep 3b:”dat de burgemeester kwam 

ontbijten en het rekenen in groep 3”.  

Leerling 2A:” het spelen en werken en dat ik zo’n 

lieve juf heb”. 

Juf Sanne :”Samen met de kinderen het thema 

herfst inrichten in de klas, daar zagen we een 

geweldige betrokkenheid bij de kinderen”.  

Leerling groep 4b:”Het stillezen met alle nieuwe 

boeken, met de nieuwe gymmeesters gymmen.” 

Juf Monique:” Ouders weer in de school kunnen 

zien, geen maatregelen meer door corona.” 

Meester Julian:”De voorleeswedstrijd was 

hartstikke leuk en het was ook fijn om alle kinderen 

weer zien.”


