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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

  1 2 3 4 5 

  Gouden Weken Leerlingen vrij 
i.v.m. studiedag! 

Gouden Weken   

6 7 8 9 10 11 12 

Gouden Weken 
Directie aanwezig 
14:30u. teamoverleg 

Gouden Weken 
IB aanwezig 

Gouden Weken Gouden Weken 
Directie aanwezig 
IB aanwezig 

Gouden Weken 
Directie aanwezig 
 

  

13 14 15 16 17 18 19 

Gouden Weken 
19:30u. OR overleg 

Gouden Weken 
Directie aanwezig 
IB aanwezig 

Gouden Weken 
Directie aanwezig 
 

Jom Kipoer 
Gouden Weken 
IB aanwezig 

Gouden Weken 
Directie aanwezig 
 

  

20 21 22 23 24 25 26 

Sociogram maken 
van groep 1 t/m 8 

Prinsjesdag 
09:00u. DIB overleg 
Directie aanwezig 
IB aanwezig 

Directie aanwezig 
 

GGD screening (gr.7) 
09:00u. MT overleg 
Directie aanwezig 
IB aanwezig 

   

27 28 29 30    

 Directie aanwezig 
 

14:30u. Training 
Virtual Reality (VR) 
Directie aanwezig 
IB aanwezig 

Nieuwsbrief (okt.) 
Groepsbesprekingen 
van groep 1 t/m 8 
Directie aanwezig 
IB aanwezig 

   

       

       

 
 

VERJAARDAGEN 
 

 04.09  Tess Potze (groep 1) 
 11.09  Carice Zijnge (groep 6) 
 19.09  Bauke Brouns (groep 4) 
 30.09  Leia Kruit (groep 4) 

 
Hiep hiep hoera! Gefeliciteerd! 

Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 

 
VOORUITZICHT 

 
 5 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag. 

 

 6 t/m 15 oktober is de Kinderboekenweek. 
 

 18 t/m 24 oktober is de herfstvakantie. 
 

 1 t/m 12 november zijn de eerste oudergesprekken.  
 

 15 november zijn de leerlingen om 12:00u. vrij i.v.m. een 
studiemiddag. 

 



NIEUWSBRIEF 
september 2021 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Hierbij ontvangt u van ons de nieuwsbrief van de maand 
september. Veel leesplezier! 
 

Ons streven is om de nieuwsbrief aan het begin van iedere 
maand met u te delen en maandelijks de kalender toe te 
voegen. De jaarplanner kunt u ook vinden op onze website 
en als het goed is kunt u nu ook alles via Parro vinden.  
 
Covid-19 
Hierbij ontvangt u de link naar de nieuwe beslisboom.  
Wij hopen dat er de komende periode steeds meer ruimte 
komt op de scholen, zodat we hopelijk in de loop van het 
schooljaar naar de ‘normale situatie’ gaan en ouders weer de 
school in kunnen. Voorlopig zullen ons moeten houden aan 
de beperkingen die er zijn. Zodra het mogelijk is hopen we 
ook dat er informatie avonden georganiseerd kunnen 
worden, want dat is voor ons allemaal van belang.  
 

 

Link naar de beslisboom: 
https://www.boink.info/stream/beslisboom-verkouden-kind-0-
jaar-tm-groep-8-boinkajnrivm.pdf 
 
Training Virtual Reality (VR)  
Virtual reality, de nieuwe realiteit in het onderwijs. 
Wij gaan de komende weken ervaren, middels een pilot, hoe 
het is om met virtual reality (VR) te werken in het onderwijs. 
Alle benodigde apparatuur hebben we gedurende 8 weken 
op school tot onze beschikking. Wij hopen en verwachten 
dat VR een krachtig en prachtig leermiddel kan gaan vormen 
voor het onderwijs. Wij gaan ons in deze periode richten op 
de leerlingen van groep 6, 7 en 8. 
 

De natuur in, verre steden verkennen of met andere culturen 
kennis maken, de betrokkenheid vergroten en zelfs de 
lesresultaten verbeteren?  Zelf ervaren is meer onthouden! 
Een van de grootste uitdagingen voor leraren is de 
betrokkenheid van leerlingen vergroten. Hoe wordt de 
lesstof het beste opgenomen? Een virtuele ontdekkingstocht 
met ClassVR kan dus een uitstekend middel zijn om het 
resultaat van de lessen flink te verhogen. 
Albert Einstein stelde niet voor niets: “De enige bron van 
kennis is ervaring”. 
 

Een platform vol 
eindeloze ervaringen 
ClassVR biedt 360 graden 
beeldmateriaal en  
3D-modellen over allerlei 
educatieve onderwerpen: 
de natuur in al haar 
verschijningsvormen, het 
menselijk lichaam, de 
ruimte, afgelegen plekken op de wereld, bijzondere 
beroepen en ga zo maar door. Met een VR-bril op zijn 
leerlingen er zelf bij: ze lopen tussen de apen in het 
regenwoud, zitten in de cockpit van een Boeing 737, 
wandelen door Hong Kong of zijn te gast op een bruiloft in 
India. Wij hopen dat we na 8 weken WOW kunnen zeggen en 
het streven is dan om een ruimte volledig in te richten met 
VR. Wij houden u op de hoogte van onze ervaringen. 
  

Gouden Weken 
We zijn fijn begonnen aan dit schooljaar. De sfeer in de 
groepen is zeer prettig te noemen en de leerkrachten zijn 
samen met de kinderen goed in gesprek gegaan over het 
omgaan met elkaar, de wederzijdse en onderlinge 
verwachtingen en stellen regels en afspraken op. Bij dit 
laatste vinden we het van belang om niet te veel regels vast 
te stellen en in te zetten op afspraken. Een regel is zeer 
algemeen en geldt voor iedereen en een afspraak kan 
gemaakt worden voor kleinere groepen leerlingen en kan 
voor een bepaalde periode gelden. Geen kind is namelijk 
gelijk en middels afspraken is het mogelijk om verschillen 
tussen leerlingen te benadrukken. In deze weken werken we 
dus nadrukkelijk aan de groepsvorming. Ieder jaar moeten 
leerlingen opnieuw aan elkaar wennen en wellicht ook aan 
de leerkrachten. 
 
Website van de maand 
Vanaf nu krijgt u iedere maand een hyperlink van een 
website die de moeite waard is om eens te bekijken en waar 
onze leerlingen veel van kunnen leren. We starten met een 
site waarmee op thematische wijze een taal geleerd kan 
worden. Wie wil en nu geen Chinees of Spaans leren? 
Website: https://www.languageguide.org/nl/ 
 
Schoolreis 
Binnenkort hebben we een overleg met de ouderraad en 
bespreken we welke mogelijkheden we hebben. Het streven 
is om de meerdaagse schoolreis in de toekomst aan het 
begin van het schooljaar te houden.  
 
Parro en privacy 
Onze school doet er alles aan om zorgvuldig en gepast om 
te gaan met de privacy van onze leerlingen. 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 één keer op de 
juiste plek in het ons leerlingadministratiesysteem, ParnasSys. 
 

Hoe werkt het? 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om 
beeldmateriaal te delen. U kunt uw privacy voorkeur 
doorgeven in Parro door de volgende stappen te volgen: 
 

1. U gaat naar het groepenscherm in Parro. 
2. U tikt op Privacy-voorkeuren. 
3. U geeft per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de 

stipjes op het potloodje achter het kind.  
 

Zou u uw voorkeur vóór 1 oktober willen doorgeven.  
Alvast bedankt voor het invullen! 
 
Parro Jaarboek 
Onze school heeft met Parro een betrouwbaar en veilig 
communicatieplatform om ouders een inkijkje te geven in 
het schoolleven van het kind. Door de jaren heen verzamelen 
we veel mooie herinneringen in Parro. Met ingang van dit 
schooljaar komt hier een nieuwe, door ouders veelgevraagde 
functie bij: Parro Jaarboek. Met het Parro Jaarboek kunt u als 
ouder een fotoboek samenstellen met foto’s en 
mededelingen uit Parro. Dit kan direct vanuit de Parro-app of 
via de laptop. Hiermee kunt u op een snelle, makkelijke 
manier herinneringen blijvend bewaren. Leuk als kinderen 
hun schooltijd willen herbeleven en voor het trotse moment 
bij bijvoorbeeld opa en oma.  
 



Hoe werkt het?  
Bij het samenstellen kiest u eerst welke opties u wilt hebben, 
zoals het type kaft en voor welke schooljaren u het boekje 
wilt maken. Vervolgens bepaalt u de omslagfoto en welke 
foto’s en mededelingen u graag terug wilt zien. Parro toont 
het eindresultaat en de kosten. Vervolgens kunt u het Parro 
Jaarboek bestellen.  
 

Heb je vragen?  
Het samenstellen, de verzending en de betaling wordt 
volledig door Parro verzorgd en loopt niet via school. De 
stappen in de Parro-app wijzen voor zich. Komt u er toch niet 
uit? Dan helpt onderstaande supportpagina u verder. 
http://www.parrojaarboek.nl/help  
 
Absentie 
Als u uw kind wilt afmelden bij school door bijvoorbeeld 
ziekte of een medische afspraak, kunt u de leerkracht van uw 
kind een bericht sturen vanuit Parro.  
 
Even voorstellen 
Zoals bij een aantal al wel bekend, mijn naam is Gert Holman, 
ben 25 jaar en woon samen met mijn vriendin en onze hond 
in Alteveer. Komend schooljaar ga ik als leerkracht aan de 
slag in de midden- en bovenbouw. Op woensdag in groep 
3/4/5 en vrijdag in groep 6/7/8. De overige dagen zal ik veel 
in Sellingen aanwezig zijn en vervul ik een rol als 
bovenschoolse coördinator Wetenschap en Techniek. In mijn 
vrije tijd vind ik het fijn om in en om het huis dingen aan te 
pakken of op de bank een film te kijken.  
 


