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Pr ivacy voorkeuren 
in Par ro

Wij doen er op school alles 
aan om zorgvuldig en gepast 
om te gaan met de privacy 
van kinderen. In Parro kunt u 
aangeven waar u wel en juist 
niet toestemming voor geeft. 
Dit gaat met name over het 
gebruik van beeldmateriaal en 
het delen van uw 
persoonsgegevens. Ik wil u 
verzoeken uw voorkeuren in 
Parro te registreren.

Ga daarvoor in Parro naar 
instellingen en tik op 
Overzicht privacy-voorkeuren. 
U kunt vervolgens aangeven 
waar u wel en niet 
toestemming voor geeft. Er 
zijn 9 items die wij aan u 
willen voorleggen. Alvast 
hartelijk dank voor uw 
medewerking.

Kam p groep 8

Vanmorgen hebben we met 
z'n allen de kinderen van 
groep 8 uitgezwaaid. Zij zijn 
op de fiets vertrokken naar 
hun kamplocatie in Castricum 
om 3 dagen samen te 
genieten, te sporten, te 
ravotten en een heleboel 
andere leuke dingen te doen. 
Wij wensen hen en hun 
begeleiders drie fantastische 
dagen toe!

AFSCHEID JUF DAPHNE

AGENDA

agna. 
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  vr 17 september Groep 8 terug van kamp

  27 sept t/m 2 okt Informatiemarkt in de groepen

  di 28 september Mr-vergadering 19.45 uur

  vr 8 oktober Studiedag, kinderen vrij

  di 12 oktober Groep 8 NIO-toets

  16 t/m 24 okt Herfstvakantie

Groep 8 is vandaag op de fiets 
vertrokken naar Bakkum voor hun 
jaarlijkse driedaagse kamp. We 
wensen ze heel veel plezier en een 
paar onvergetelijke dagen toe!

Helaas gaat juf Daphne uit groep 
1-2-3 ons verlaten. Zij gaat haar 
carrière op een andere plek, bij 
een andere werkgever 
voortzetten. Vrijdag nemen de 
kinderen en wij als team 
afscheid van juf Daphne.

Vanaf volgende week zal juf 
Gerie Dignum op de dinsdagen 
aanwezig zijn in groep 1-2-3B.



In het verleden organiseerde iedere groep aan het begin van het 
schooljaar een informatieavond. De leerkracht vertelde dan iets 
over het aanbod en de organisatie in de groep van uw kind.

Vorig jaar hebben we dit anders aangepakt. Er werd in iedere 
groep een informatiemarkt georganiseerd, waar het juist de 
kinderen waren die u vertelden en lieten zien hoe hun dag eruit 
ziet. Dit past veel beter bij onze visie op onderwijs, en bleek dan 
ook een groot succes.

Dit schooljaar pakken we het op dezelfde manier aan. In de week 
van 27 september organiseren alle groepen 'een kijkje in de 
keuken'. De leerkracht zal u via Parro laten weten op welke dag 
en tijdstip u welkom bent in de groep. Hoewel we geen 1,5 meter 
afstand meer hoeven te houden, zullen we toch meerdere 
momenten plannen om u te ontvangen, zodat we wat kunnen 
spreiden. 

U kunt in deze week ook met de directie in gesprek over 
schoolbrede aangelegenheden.  

BEWEGINGSONDERWIJS INFORMATIEMARKT

BIJLAGEN

Vandaag zijn de groepen 4 t/m 
7 voor de laatste keer dit 
seizoen naar het zwembad 
geweest. In eerdere 
berichtgeving gaf ik aan dat we 
tot de herfstvakantie zouden 
zwemmen. Dit was iets te 
enthousiast!

Vanaf volgende week krijgen 
alle groepen 2x gymles, op 
dinsdag en vrijdag. Eén gymles 
wordt door de groepsleerkracht 
gegeven (vrijdag) en op de 
dinsdag door een vakdocent. 
Tot de herfstvakantie is dat 
Stefan Dol. Echter, Stefan is niet 
bevoegd om alle onderdelen 
van bewegingsonderwijs te 
mogen geven, daarom is dit een 
tijdelijke oplossing. Wie er na de 
herfstvakantie gymles komt 
verzorgen, is helaas nog niet 
duidelijk. Team Sportservice, 
het bedrijf dat onze vakdocent 
verzorgt, is naarstig op zoek 
naar personeel en heeft op dit 
moment helaas nog geen 
volledig bevoegde vakleerkracht 
voor ons. We wachten af, in de 
hoop dat het Team Sportservice 
zal lukken om in de komende 
periode gekwalificeerd 
personeel aan te trekken.

- Flyer Ironkids Westfriesland
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