NIEUWSBRIEF 08-09-2017
Agenda
12 september
20 september
22 september
25 september
27 en 28 september
29 september

Informatieavond Nijntje & gr 1/2
Lopen voor Sint-Maarten
Open podium
Start thema Curaçao
Kamp groep 6
Kamp groep 1/2

2 oktober

Kamp groep 3 en 4A

3 oktober
4 en 5 oktober
6 oktober
9 t/m 13 oktober

Kamp groep 5A en 4/5B
Kamp groep 7
Afsluiting thema Curaçao
Tussenvakantie

Van de directie
Soms prijs je je extra gelukkig dat je op dit mooie eiland zit, zoals de afgelopen dagen, maar tegelijkertijd komt daarbij
een schuldgevoel omhoog, want hoe vreselijk moet het zijn om op de bovenwindse eilanden te wonen nu. De orkaan
Irma heeft enorm huisgehouden op Sint-Maarten. De beelden zijn verschrikkelijk en beangstigend. Op school merken we
dat het kinderen bezighoudt. Ze voelen zich betrokken en ze willen iets betekenen. Dit gevoel hebben niet alleen de
kinderen. Wij hebben dat allemaal. We willen daarom iets doen! We willen ons steentje bijdragen aan de wederopbouw
van dit totaal verwoeste gebied. Daarom hebben we met elkaar besloten om op 20 september een sponsorloop te
organiseren. Verderop in deze nieuwsbrief kom ik daarop terug.
Dinsdagavond was de informatieavond voor de groepen 4 tot en met 8. Het moment in het jaar dat de leerkracht de tijd
krijgt om ouders te vertellen over het reilen en zeilen in de klas. Als leerkrachten mogen vertellen over wat ze iedere dag
met de kinderen doen, raken ze over het algemeen niet uitgesproken. Er is ook zo veel over te vertellen! Leerkrachten in
het basisonderwijs zijn duizendpoten, alleskunners. Ze zijn verantwoordelijk voor de brede ontwikkeling van het kind. Of
het nu gaat om taal, rekenen, schrijven, lezen, aardrijkskunde, geschiedenis, de emotionele- of de motorische
ontwikkeling van het kind, ze moeten het allemaal zo goed mogelijk begeleiden. Iedere dag staan ze met plezier voor de
groep en doen ze hun best om de kinderen zo veel mogelijk met plezier te laten leren. Het welzijn van ieder kind staat
voorop en iedere dag gaan ze er weer voor om het maximale uit de kinderen de halen. Een uitdaging die ze met passie
aangaan. Een uitdaging die ze het liefst met u aangaan. Samen met u de zorg voor de ontwikkeling en het welzijn van uw
kind nemen. Het is daarom fijn om te zien dat zo veel ouders naar de informatieavond zijn gekomen.
Lopen voor Sint-Maarten
Zoals u allen zult weten is
de situatie op SintMaarten verschrikkelijk.
We moeten in actie komen om de mensen
daar te helpen. Hoewel de situatie voor veel
kinderen voldoende tot de verbeelding spreekt om in actie te komen, willen we het zo dicht mogelijk bij de kinderen
houden. Daarom hebben we besloten om een sponsorloop te organiseren ten gunste van een getroffen school in SintMaarten. We willen daarmee zorgen dat de kinderen van die school zo snel mogelijk weer de middelen hebben om
gewoon te kunnen leren, zodat ze de ellende om zich heen onder schooltijd eventjes kunnen vergeten. Vandaag is met
de kinderen een sponsorbrief meegegaan (in de bijlage vindt u deze brief ook. Kinderen kunnen dan tot 20 september zo
veel mogelijk sponsors regelen. Op de ochtend van de sponsorloop kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken met
het verwerken van de sponsorformulieren en het inventariseren van de opbrengst. Met elkaar kunnen we zorgen voor
een grote opbrengst, want iedere gulden telt!

Informatieavond groep 1/2 en Nijntje
Op dinsdag 12 september is de informatieavond voor Nijntje en de groepen 1/2 om 19.00 uur. In de bijlage vindt u de
uitnodiging. Naast de deur van de klaslokalen hangt een intekenlijst. Daarop kunt u aangeven of u komt en met hoeveel
personen u komt.
Regels en afspraken op het plein
Voor de ouders die kinderen hebben in de groepen 3 tot en met 8 zijn de
pleinafspraken en de regels rondom het buitenspelen toegelicht. We
hebben met elkaar een
duidelijk stappenplan
afgesproken mocht het
toch misgaan met een
kind. Ook dat is
toegelicht tijdens de
informatieavond. De
posters met de
afspraken erop hangen
op verschillende
plekken op
het schoolplein.

Ouderportaal ParnasSys
Wij maken gebruik van het leerling administratiesysteem ParnasSys. Dit administratiesysteem gebruiken we
om alle gegevens van uw kinderen te bundelen. Als team vinden wij openheid naar ouders belangrijk en
daarom kunnen ouders vanaf nu gebruik maken van het ouderportaal van ParnasSys. Via dit ouderportaal
geven we informatie over de Cito resultaten, het rapport en algemene gegevens van uw kind die voor u
interessant zijn. Wij hopen dat dit ouderportaal zal bijdragen aan een goede communicatie tussen ouders en
school.
Wat kunt u zien in het ouderportaal van ParnasSys?
Absenties: Hier vindt u alle absenties van uw kind. Bijvoorbeeld: wanneer uw kind ziek of te laat was.
Leerling gegevens: Hier kunt u de resultaten van de Citotoetsen van uw kind zien.
Groep: Hier kunt u zien bij welke kinderen uw kind in de klas zit.
Contactgegevens: Hier staan de contactgegevens van uzelf en de school.
Rapport.
Om in te loggen in het ouderportaal van ParnasSys heeft u een inlognaam en een wachtwoord nodig. Deze
gegevens heeft u per mail gekregen. Nadat u bent ingelogd kunt u via “profiel” een eigen wachtwoord
instellen. Soms ziet u een potloodje bij contactgegevens staan. Hier kunt u eventuele wijzigingen doorgeven,
zoals een nieuw telefoonnummer of mailadres. Wilt u de eerste keer alle contactgegevens goed controleren?
Op school krijgen wij een mail om de wijzigingen definitief te veranderen. Dit moet handmatig door ons
gedaan worden. Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels een
eigen inlogcode toegang verlenen tot het ouderportaal. Wij hebben dan wel het emailadres van beide ouders
nodig. Heeft u vragen dan kunt u bij Sharrey Cras of Mariken Langbroek terecht.

Parro
Inmiddels heeft het grootste deel van de ouders zich aangemeld voor Parro. Binnen deze app wordt
informatie uitgewisseld op een veilige manier. Leerkrachten delen foto’s, documenten en berichten met
ouders/verzorgers. In verband met de wet op de privacy is deze app alleen bedoeld voor ouders/verzorgers.

Rectificaties
Hulpouders
Een school kan niet zonder de hulp van ouders. Gelukkig krijgen we al veel hulp van ouders; zoals in de bibliotheek, de
OV (oudervertegenwoordiging), met luizencontrole, het maken van het jaarboek en het versieren bij feesten zoals
Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het Slotfeest. Uw hulp is van harte welkom! Als u graag een steentje bijdraagt aan de
school, geeft u zich dan op voor één van de activiteiten bij Sharrey Cras (info@schroederschool.net)
Gymschoenen
Vorige week stond in de nieuwsbrief dat kinderen alleen met schoenen die lichte zolen hebben in de grote gymzaal
mogen. Dat moet iets meer genuanceerd worden. Zwarte zolen zijn in principe verboden omdat die strepen kunnen
achterlaten op de vloer, echter niet alle schoenen met zwarte zolen laten strepen achter. Test daarom voor u naar de
winkel snelt voor nieuwe schoenen (indien uw kind schoenen met zwarte zolen heeft) of de zolen afgeven op de vloer.
Dit kan heel gemakkelijk door met de schoen over de vloer te schuren. Geven de schoenen niet af, dan zijn ze wel
toegestaan.

