NIEUWSBRIEF AUGUSTUS
NIEUW SCHOOLJAAR EN MEER

Agenda
29 augustus
Nieuwsbrief september
29 augustus
OR-vergadering;
aanvang 20.00 uur
12 september
Informatieavond groep 1 t/m 8

Nieuw schooljaar!
We hopen dat iedereen genoten heeft van een
heerlijke, lange en fijne vakantie.
Maar … aanstaande maandag moeten we weer aan de slag.
Wij hebben er heel veel zin in en hopelijk denken de kinderen daar ook zo over.
We wensen iedereen in ieder geval een leerzaam en leuk schooljaar toe!

Informatiegids, schoolgids en informatieavond
De informatiegids, met actuele en praktische informatie over het schooljaar 2022-2023, staat inmiddels op
onze website.
De schoolgids met de meer algemene informatie, zoals bijvoorbeeld onze visie op het onderwijs, de opzet van
ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen etc. wordt elk jaar geactualiseerd en is vanaf 1 september te
downloaden via onze website.
Wie van één of beide gidsen een papieren versie wil, kan een exemplaar opvragen bij de directie.
Op maandag 12 september organiseren we onze jaarlijkse informatieavond.
Elke leerkracht vertelt aan de ouders/verzorgers van zijn/haar leerlingen wat er in dat schooljaar zoal op het
programma staat en op welke manier er gewerkt wordt.
Voor een goede samenwerking tussen school, ouders en kind is het zeker van belang dat u aanwezig bent!
Volgende week ontvangt u de uitnodiging.
Doorgeven wijzigingen
Voor het up-to-date houden van onze leerlingenadministratie is het noodzakelijk dat wij door u op de hoogte
gesteld worden van wijzigingen in uw e-mailadres, telefoonnummer thuis/werk/mobiel e.d.
Mochten er zich wijzigingen hebben voorgedaan, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze via het e-mailadres
admin@obs-roalddahl.nl aan ons door te geven.
Wij zullen deze wijzigingen vervolgens verwerken in de schooladministratie en op de calamiteitenformulieren.

Parro
Parro is een beveiligde Whatsapp behorend bij ons administratiesysteem en is
bedoeld voor korte berichten in de communicatie tussen de leerkracht en de
ouder(s) van die betreffende groep. Via de groepsleerkracht(en) van uw
kind(eren) wordt u uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
U ontvangt via Parro niet alleen mededelingen, u kunt de leerkracht ook zelf
een berichtje sturen. Op vragen, die op de werkdag van de betreffende leerkracht tussen 8.00-16.30 uur
worden gesteld, zal zo mogelijk dezelfde dag nog worden gereageerd. Lukt dit niet, dan krijgt u op de
eerstvolgende werkdag van deze leerkracht antwoord. Ook kunt u de absentie van uw kind(eren) via Parro
doorgeven. Als u deze mogelijkheid aanklikt, kunt u uit drie absentieredenen kiezen: afwezig vanwege ziekte,
familieomstandigheden of doktersbezoek (hieronder vallen ook tandarts, logopedist enz.) Uw melding komt
direct bij de leerkracht binnen en wordt automatisch verwerkt in ons administratiesysteem. De betermelding
kunt u vervolgens doen, door een berichtje naar de leerkracht te sturen..
Een andere mogelijkheid binnen Parro is, dat de privacy voorkeuren bewerkt kunnen worden. Deze privacy
voorkeuren staan nu ingesteld zoals u deze via het calamiteitenformulier aan ons doorgegeven heeft. Alleen
de optie “toestemming voor deelname aan onderzoeken” staat bij iedereen op nee. Wij adviseren u om deze
optie niet te veranderen. Als er een onderzoek, in welke vorm dan ook, afgenomen wordt, zullen wij u altijd
van tevoren informeren en vragen of u hier toestemming voor geeft.
U kunt bovendien met beide ouders individueel gekoppeld worden aan Parro. Mocht u daar in eerste
instantie niet voor hebben gekozen, maar dit op een later tijdstip alsnog willen wijzigen, dan kunt u dit aan de
leerkracht doorgeven. Elk van beide ouders heeft hiervoor een eigen e-mailadres nodig.
Personeelszaken
Nieuw in ons team is dit schooljaar mevr. Angela de Ruijter. We wensen haar
veel succes met haar nieuwe baan en we hopen dat zij zich snel thuis zal
voelen op onze school.
Hieronder stelt zij zich aan u voor.

Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Angela de Ruijter. Ik woon in Papendrecht en heb een zoon van 15
jaar. De afgelopen 31 jaar heb ik op OBS De Viermaster in Papendrecht gewerkt.
Hiervan heb ik het grootste gedeelte een kleutergroep gehad. Vanaf dit
schooljaar komt u mij tegen in groep 1/2A. Ik ga met heel veel plezier de groep
van juf Joke overnemen.
Tijdens het ruiluurtje heb ik al kennis mogen maken met de kinderen. Voor een
aantal kinderen was dat best spannend (en ook wel voor mij hoor). Wie is die
nieuwe juf? Gelukkig waren we allemaal snel gewend en was het een gezellig
uurtje. Ik heb heel veel zin om de kinderen en de ouders vanaf volgende week te
ontmoeten. We gaan er een mooie tijd van maken.
Tot snel,
Groeten Angela.

Overblijven
Voor de tussenschoolse opvang (het overblijven) zijn we nog op zoek naar enkele enthousiaste
overblijfouders, die tegen een vrijwilligersvergoeding één of meerdere keren per week een groepje
kinderen willen begeleiden tijdens de overblijf. Heeft u belangstelling en/of wilt u meer informatie? Neem
dan contact op met onze overblijf coördinator mevr. Debby Loomeijer, tel 06- 41255316
Als u van onze overblijfregeling gebruik wilt maken, moet u voor uw kind(eren) een leerling profiel
aanmaken, overblijfdagen inplannen en overblijftegoed kopen. Het overblijven kost €1,75 per keer. Hoe dit
moet, leest u op de startpagina van obs-roalddahl.isy-school.nl Voor het aanmelden van uw kin(eren) heeft
u een registratiecode nodig. Deze kunt u op school aanvragen.
Als u voor uw kind(eren) van de overblijfregeling gebruik wilt maken is het i.v.m. de organisatie van belang
dat u uw kind(eren) op tijd aanmeldt. Dan weten wij op hoeveel en op welke kinderen we kunnen rekenen.
Mocht uw kind onverwacht toch geen gebruik maken van de overblijfregeling, is het belangrijk dat u op tijd
afmeldt. Dit kan tot op de dag zelf kosteloos tot 11.00 uur. Kinderen die voor het overblijven aangemeld
zijn, vallen ook tussen de middag onder onze verantwoordelijkheid en krijgen daardoor van ons geen
toestemming om bijvoorbeeld met een vriendje of vriendinnetje mee te gaan om daar te lunchen.
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