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Parro-app en inloggen ouderportaal voor ouders en
leerkrachten
De Parro-app hebben we voor de vakantie al
geïntroduceerd. De leerkrachten zijn bezig met het
bijwerken van de app en zullen zo snel mogelijk alle
ouders uitnodigen. Tevens ontvangt u binnenkort een
mailtje met een inlogcode voor het ouderportaal van ons
administratiesysteem ParnasSys. Hier kunt u uw NAWgegevens aanpassen en kunnen we bijvoorbeeld nieuwsbrieven delen. In de toekomst bekijken we wat we nog
meer kunnen delen als het gaat om resultaten van
leerlingen. U krijgt dus geen invulformulier meer op
papier om uw NAW-gegevens door te geven.
Het aanmelden voor klassenouders gaat via de
leerkrachten.
De Parro-app is voor het uitwisselen van informatie door
de leerkrachten over huiswerk, gymlessen, foto’s en het
inplannen van de oudergesprekken.
Mocht het inloggen niet lukken dan kunt u altijd bij
juf Annemarie terecht met uw vraag.

Bibliotheek in de school!!
Lezen is erg belangrijk! De boeken van de bibliotheek en
de boeken die we al op school hadden staan bijna
allemaal in de (nieuwe) kasten op de gang. Wij zijn er
heel blij mee en de kinderen zijn ook erg enthousiast!
We zouden nog wel hulp kunnen gebruiken om de kasten
goed in te richten zodat we optimaal gebruik kunnen
maken van alle boeken (lees-en informatieboeken). Wie
zou ons daarbij willen helpen?
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Studiedag
De kalender heeft iedereen begin van het schooljaar
gekregen via de mail en zodra wij deze van de drukker
binnen krijgen dan wordt deze meegegeven. In de
informatie aan het begin van de kalender staat de
studiedag van 8 april 2019 niet vermeld, maar deze
staat wel op de kalender zelf!
Rekeningnummer OR
Tevens staat in de informatie van de kalender een
rekeningnummer van de OR, maar dat is geen IBAN
nummer, dus bij deze is dat:
NL69 RABO 0194 3080 49 t.n.v Ouderraad De Rietgoor
Brief overblijven
Vorige week is de brief voor het overblijven
meegegeven voor het aangeven of u een abonnement
wil en wat voor abonnement of een strippenkaart.
Denkt u nog aan het inleveren hiervan, mocht u dit nog
niet gedaan hebben.
Het rekeningnummer van de TSO:
NL86 RABO 0184 8922 44
U kunt het bedrag overmaken o.v.v naam kind en soort
abonnement of strippenkaart.
Kleine Grote Denkers
In de bijlage vindt u een brief van Kleine Grote Denkers.
Afgelopen dinsdagochtend zijn Ruud en Kilian weer in
groep 4-5, 6-8 en 7 geweest om verder in te gaan op het
filosoferen. De kinderen vinden het heel erg leuk!
Ruud en Kilian komen in totaal 4x les geven over
filosofie. Meer informatie is te vinden op:
www.kleinegrotedenkers.nl
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Peutergroep en BSO
Maandag 20 augustus zijn we gestart met de BSO bij ons
op school. Kinderen van onze school maar ook van
andere scholen in de buurt kunnen na school bij onze
BSO terecht. Binnenkort kunt u de BSO volgen op
Facebook. Mocht u meer informatie willen over de BSO
dan kunt u na schooltijd altijd even binnenlopen bij de
BSO of informatie vragen bij juf Annemarie.
Ook de peutergroep valt nu onder ons bestuur en ook
hier gaan we u op hoogte houden van alle activiteiten
via een Facebookpagina. Juf Josje gaat natuurlijk gewoon
verder met de peutergroep zoals voorheen. De samenwerking tussen haar en onze school is heel erg goed en
daardoor is er een doorgaande lijn van de peutergroep
naar de kleutergroep waardoor kinderen minder moeite
hebben met de overstap van peuter- naar kleutergroep.
Daar zijn we dan ook erg trots op!
Mocht u iemand kennen die op zoek is naar een peutergroep verbonden aan school dan kunt u aangeven dat ze
een kijkje mogen nemen bij ons op school. Juf Josje is altijd bereid om een gesprek aan te gaan en uitleg te
geven over de peutergroep. Vanaf 20 augustus zijn de
tijden veranderd: de peuters kunnen elke ochtend van
8.35-11.55u bij de peutergroep terecht. Dit sluit mooi aan
bij de schooltijden van groep 1 t/m 8.
Juf Wendy en juf Adriënne
Juf Wendy geeft geen les meer bij ons op school zoals u
weet, zij zit op dit moment in de invalpool van ons
bestuur OBO. Dat betekent dat ze op haar werkdagen
(ma-di-woe) bij andere OBO-scholen in gaat vallen als
daar zieke leerkrachten zijn. Hoeft ze niet in te vallen dan
is juf Wendy wel bij ons op school, we noemen dat de
stamschool. Wij vinden het uiteraard fijn dat juf Wendy
af en toe toch bij ons is want dan kunnen we haar voor
allerlei taken inzetten. Ze biedt vooral ondersteuning in
de groepen. Juf Adriënne heeft altijd op OBS De Klimroos
gewerkt. Ook zij heeft er voor gekozen om in de invalpool
van OBO te gaan. Zij werkt op ma-di-vr. Net als juf Wendy
heeft ze onze school als stamschool en is ze bij ons als ze
niet hoeft in te vallen.
Juf Marlene
Juf Marlene, onze intern begeleider is sinds de start van
het schooljaar weer aan het werk gegaan. Ze werkt de
komende periode op dinsdagen en donderdagen. Op die
dagen kunt u indien nodig een afspraak maken of in de
ochtend even binnenlopen.
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Nieuwe collega’s juf Marleen en juf Anne
In groep 4-5 is juf Marleen gestart (niet te verwarren
met juf Marlene 😊) en in groep 7 juf Anne. Juf Marleen werkt op dinsdag en woensdag in groep 4-5 en juf
Anne staat fulltime in groep 7. Wij zijn ontzettend blij
met deze twee nieuwe collega’s en ze voelen zich al
helemaal thuis. Natuurlijk is alles nog aardig nieuw en
hebben ze nog veel vragen. Gelukkig kunnen ze bij alle
collega’s terecht met hun vragen!

Met vriendelijke groet, Het team van OBS de Rietgoor

Handige data:
Di 4 september

Informatieavond
AOV en info MR
18.30-19.45

Wo 5 september

Koffie-uurtje voor alle
ouders 8.45-9.45 uur

Ma 10 september

MR vergadering

Do 13 september

OR vergadering

Ma 24 september

Schoolfotograaf
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