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 Iedere maand plaatsen we onze maandbrief 

op de site van de school. Persoonlijke zaken 

zijn hieruit weggelaten.  

 

 Versoepelingen 

De overheid heeft geeft steeds meer ruimte voor 

versoepelingen in de corona maatregelen. Zo 

hoeft bij een positieve coronabesmetting niet 

meer gelijk een hele klas in quarantaine, maar 

wordt per geval in overleg met de GGD gekeken 

hoe we moeten handelen.  

 

 Vervanging op school 

Het gebeurt regelmatig dat een leerkracht 

vervangen moet worden, bijv. bij ziekte, wachten 

op een testuitslag, nascholing of andere 

omstandigheden. Daarvoor zijn we als school 

aangesloten bij een vervangingspool. We merken 

echter de laatste tijd steeds vaker dat de pool 

ook niet genoeg invallers kan leveren. We krijgen 

vaker te horen dat er niemand is dan dat er wel 

iemand beschikbaar is. Het is een landelijk 

probleem.  

Soms kunnen we intern wat schuiven of is een 

collega bereid om extra bij te springen. In 

noodgevallen kunnen we een groep soms 

splitsen of verdelen.  

Het zal echter ook zeker gaan gebeuren dat er 

geen oplossing is en dat de klas thuis moet 

blijven. Indien mogelijk worden dan lessen thuis 

gemaakt. We zullen u dan proberen daar zo 

vroeg mogelijk over te informeren, uiterlijk 7.15 

uur ’s morgens. We bieden in dat geval alleen 

noodopvang aan voor ouders in cruciale 

beroepen.  

 

 Vervanging op school (2) 

Mochten er in onze ouderachterban 

ouders/verzorgers zijn die een 

onderwijsbevoegdheid hebben, en mogelijk bij  

 

 

willen springen als invaller op onze school, dan 

kunt u contact opnemen met ondergetekende om 

te kijken wat eventueel de mogelijkheden zijn. 

Wellicht kunnen we wat voor elkaar betekenen!  

Voorwaarde is wel dat u van harte instemt met 

de grondslag en identiteit van onze school. 

 

 Week tegen pesten 

De laatste week van september stond landelijk in 

het kader van de 'week tegen pesten'. Ook onze 

school heeft in deze week aandacht besteed aan 

dit thema. Helaas is het nodig om hier 

voortdurend aandacht voor te hebben. Juist om 

te zorgen dat pesten voorkomen of gestopt 

wordt, is het 

nodig om het 

bespreekbaar 

te maken. In de 

klas aan de 

hand van 

opdrachten en 

spellen, 

afspraken die 

we samen 

maken, en de 

kinderen te 

wijzen op onze 

schoolbrede 

poster, die in 

alle klassen 

hangt. Ook moeten kinderen weten bij wie ze 

terecht kunnen als er iets is. In de klas is de 

leerkracht eerste aanspreekpunt voor de 

kinderen. Lukt dat niet, dan kunnen kinderen ook 

altijd iets bespreken met de 

vertrouwenspersonen voor kinderen (juf Tack 

voor gr. 4-8 en juf Lammers voor gr. 1-3). We 

gaan voor een veilige school voor alle leerlingen, 

en als er iets is wat deze veiligheid in de weg 
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staat, dan zoeken we met elkaar naar een goede 

oplossing.  

 

 Kinderboekenweek 

Het is bijna zover! De 

Kinderboekenweek gaat 

weer van start! Dit jaar is 

het thema ‘Worden wat je 

wil’. In iedere klas wordt 

de komende weken veel 

tijd besteed aan 

leesstimulatie door middel van voorlezen 

(actieboek), opdrachten bij het thema en extra 

leesactiviteiten. Ook dit jaar hebben we een 

aantal extra activiteiten in de planning staan:  

 Voor de groepen 1/2a/2b komt leescoach 

Evelien de Wit een les geven aan de hand van 

een prentenboek.  

 Voor groep 3,4,5 en 6 komt leescoach Anne 

Dee een boekpromotie doen.  

 In groep 7 en 8 komt schrijver Rijk Arends, 

kinderboekenschrijver en collega van onze 

school in Opheusden, een presentatie 

verzorgen.  

 Op donderdag 14 oktober wordt 's middags de 

bekende boekenruilbeurs georganiseerd. Alle 

kinderen mogen vanaf 7 oktober boeken 

inleveren bij de leerkracht. Het gaat om 

goede kinderboeken, die je thuis niet meer 

leest of gebruikt. Tijdschriften, peuterboekjes 

of kapotte boeken worden niet geaccepteerd. 

We vragen u ook rekening te houden met de 

identiteit van onze school bij de boeken die 

ingeleverd worden, anders kunnen we ze 

helaas niet gebruiken. Graag alleen boeken 

op niveau van het leerjaar van uw kind, zo is 

er ook voor groep 7 en 8 voldoende keuze!  

Voor elk ingeleverd boek krijg je een 

bonnetje, waarmee je weer een nieuw boek 

kunt uitzoeken. We hopen zo op veel ruil- en 

leesplezier!  

 

 Zendingsgeld 

Iedere maandag mogen kinderen geld meenemen 

voor een goed doel. In deze periode sparen we 

voor stichting ‘Gevangenzorg’, een organisatie die 

zich, met vele vrijwilligers, inzet voor begeleiding 

van (ex-) gedetineerden. We 

mogen als school hierin een 

steentje bijdragen.  

Van harte aanbevolen!  

 

 Begeleiding vanuit NPO-

gelden 

In één van de vorige nieuwsbrieven vertelden we 

al dat we als school gelden krijgen van de 

overheid om achterstanden weg te werken die te 

maken hebben met de coronatijd. Enkele 

collega’s zijn een dag(deel) beschikbaar om vorm 

te geven aan deze begeleiding.  

Soms krijgt een leerling individueel of in een 

groepje kortlopende ondersteuning. Dit vaak het 

geval in de onderbouw. Deze begeleiding wordt 

wekelijks afgestemd met de leerkracht van de 

groep en varieert per week.  

Soms krijgt een leerling of een groepje een 

langere periode extra ondersteuning. Dit is vaker 

het geval in de bovenbouw. Als hier sprake van is 

maakt de begeleider een kort plan van aanpak. 

Dit is ook via het Ouderportaal van Parnassys in 

te zien.  

 

 Pokémonkaartjes 

We zien de laatste tijd regelmatig kinderen die 

kaartjes van Pokémon ruilen of weggeven op het 

schoolplein. Op zich is er met het ruilen niks mis, 

maar de symbolische achtergrond van veel 

afbeeldingen op deze kaartjes past niet bij onze 

identiteit. De één heeft er misschien meer moeite 

mee dan een ander, maar uit respect voor elkaar, 

vragen we de kinderen om ze vanaf woensdag 

niet meer mee te nemen naar school.  

 

 Wist u dat… 

… we op school ook lege batterijen inzamelen? Bij 

groep 8 staat een ton in de gang waar ze in 

kunnen. De opbrengst is voor de school. 
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… ook oude postzegels op school ingeleverd 

kunnen worden? Eveneens in de gang bij groep 8.  

 

 Tot slot 

Op vrijdag 15 oktober zijn de leerlingen vrij. Als 

teamleden hopen we ons deze dag te buigen over 

allerlei aspecten uit de schoolontwikkeling.  

Aansluitend mogen we genieten van een weekje 

herfstvakantie. Op 25 oktober hopen we iedereen 

weer te zien!  

 

Namens de collega’s een hartelijke groet,  

J. Teeuw 

 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandkalender 

Za 2 okt  

Zo 3 okt  

Ma 4 okt Gr. 1-2: ps. 136 vers 4 

Privacy en Parro 
Parro en de scholen doen er alles aan om 
zorgvuldig en gepast om te gaan met 
de privacy van kinderen. Omdat het prettig is 
dat er met ieders specifieke voorkeuren 
rekening gehouden wordt, en dit tegenwoordig 
zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een 
manier gevonden om dit heel makkelijk, veilig 
én met een vermindering van 
administratiedruk op te lossen. Alles staat in 
1x op de juiste plek in het vertrouwde leerling 
dossier van ParnasSys. 
 
Hoe werkt het? 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming 
nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het 
begin van het schooljaar kunnen de ouders via 
Parro hun voorkeuren, per kind, doorgeven. 
De mogelijkheid om de voorkeuren in te 
voeren of aan te passen zal worden opengezet 
van vrijdag 1 oktober t/m donderdag 14 
oktober. 
 
Na deze periode wordt de mogelijkheid om de 
voorkeuren te veranderen via Parro gesloten. 
Echter kunt u te allen tijde uw voorkeuren 
laten wijzigen door contact op te nemen met 
de administratie van de school.  
  
Wijzigen van de voorkeuren via de volgende 
stappen: 
-Ga naar het groepenscherm 
-Tik op Privacy-voorkeuren. 
-Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via 
de stipjes op het potloodje achter het kind.  

 
Parro neemt de voorkeuren over zoals de 
school die in ParnasSys heeft ingesteld.  
Wat zijn de voordelen voor u als ouder? 
U kunt met een paar kliks doorgeven waar u 
wel en juist geen toestemming voor geven. 
Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien 
wat hij/zij aan het begin heeft doorgeven.  
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Gr. 3-5: ps. 32 vers 6 

Gr. 6-8: ps. 17 vers 3a 

Di 5 okt  

Wo 6 okt Korfbaltoernooi Kesteren 

Do 7 okt Start Kinderboekenweek 

Vr 8 okt  

Za 9 okt  

Zo 10 okt  

Ma 11 okt Instroom nieuwe leerlingen 

Gr. 3-5: ps. 34 vers 11 

Gr. 6-8: ps. 17 vers 3b 

Di 12 okt Schoolfotograaf 

Wo 13 okt  

Do 14 okt  

Vr 15 okt Studiedag – leerlingen vrij 

Za 16 okt  

Zo 17 okt  

Ma 18 okt Herfstvakantie 

Di 19 okt Herfstvakantie 

Wo 20 okt Herfstvakantie 

Do 21 okt Herfstvakantie 

Vr 22 okt Herfstvakantie 

Za 23 okt  

Zo 24 okt  

Ma 25 okt Instroom nieuwe leerlingen 

Gr. 3-5: ps. 38 vers 15 

Gr. 6-8: ps. 4 vers 4a 

Di 26 okt  

Wo 27 okt Binnenbrengmoment kleuters 

Do 28 okt  

Vr 29 okt  

Za 30 okt  
Zo 31 okt  
Ma 1 nov Gr. 3-5: ps. 93 vers 4 

Gr. 6-8: ps. 4 vers 4b 
 

 


