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Het wordt een prachtig jaar! 
 

 

De grote renovatie/ uitbreiding van het schoolgebouw is nagenoeg 
klaar. De meeste arbeiders zijn weer vertrokken. Enkele zaken moeten 
nog afgewerkt worden, maar we kunnen weer gezamenlijk beginnen op 
maandag 6 september! 
We starten dan is een frisse school, waarbij de klimaatbeheersing in alle 
ruimtes voelbaar prettig is. Het gebouw is duurzaam en voldoet weer 
aan alle bouwkundige eisen. 
 
Maar het allerbelangrijkste is, is dat we weer gezamenlijk kunnen 
starten in één gebouw! Wat hebben we hier naar uit gekeken! 
Persoonlijk wil ik aan onze collega’s van Kbs de Griffioen en de 
pedagosiche medewerkers van Kober Kinderopvang mijn dank 
uitspreken voor het feit dat we in de afgelopen periode gebruik hebben 
mogen maken van hun huisvesting! Wat een mooie collegialiteit hebben 
we ervaren! 
 

Schooljaar 2021-2022 wordt een prachtig jaar.  
Een jaar waarbij we elkaar weer mogen gaan ontmoeten, maar ook een jaar waarbij we gaan vieren dat de school 100-
jaar bestaat (medio mei 2022).  
 
Het schooljaar zal ook in het teken staan van de inzet van de extra gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. 
Concreet betekent dit dat we, uitgaande van een schoolscan, middelen, activiteiten en extra personeel inzetten om alle 
mogelijke achterstanden vanuit de lock-down (zowel op het gebied van leeropbrengsten  als op het gebied van van 
sociaal-emotionele ontwikkelingen) kinderen en leerkrachten kunnen ondersteunen.  
 

start van het schooljaar 
Op maandag 6 september zullen we op gepaste wijze het schooljaar openen. 
We vieren dat we in het gerenoveerde gebouw mogen gaan beginnen.  
 
Maar er is nog iets te vieren! 
Na een intensief traject is de verkeersveiligheid rond de school op de schop gegaan.  
Op dit moment zijn nog werkzaamheden bezig (Kapittelhof), maar als deze afgerond zijn, is de hele schoolomgeving zo 
ingericht dat de verkeersveiligheid voor de leerlingen en de ouders verbeterd. En dan met name de veiligheid voor de 
voetgangers en de fietsers. 
 
GRAAG VRAAG IK U OM DE BIJLAGE, DIE BIJ DEZE OUDERNIEUWSBRIEF IS TOEGEVOEGD,  AANDACHTIG TE 
LEZEN! 
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Belangrijke info voor u: hoe gaan we maandagochtend starten?  
 
De kinderen van de groepen 1/2 worden vanaf 8.20 uur verwelkomd bij de voor hen al bekende ingangen. Zij 
zullen daar op een feestelijke manier terug de school in gaan.  
We vragen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 om op het voorplein te verzamelen vanaf 8.20 uur en uiterlijk om 8.30 
uur. Zij gaan dus nog niet naar binnen!! 
Aan de ouders van de kinderen die gebracht worden, vragen we nadrukkelijk om niet op het voorplein en niet op de stoep 

bij het hek, maar aan de overkant van de straat te gaan staan. 
Het zou helemaal het fijnst zijn als er geen onnodige drukte ontstaat en u uw zoon/dochter alleen even afzet. We begrijpen 
uiteraard dat dat voor de jongste kinderen misschien nog lastig is, zeker op een eerste schooldag. 
Vanaf dinsdag zullen de kinderen wel via hun eigen ingang de school ingaan (zie info hieronder). 
 
 

lokaalverdeling schooljaar 2021-2022 
Voor de vakantie heb ik u de indeling van de groepen reeds gestuurd. Voor de zekerheid stuur ik de 

plattegronden nogmaals mee.  
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Graag willen we het vernieuwde pand aan iedereen laten zien, maar daar zullen we nog een geschikt moment voor kiezen. 
We hebben eerst de behoefte om samen weer met alle kinderen en collega’s te wennen aan de nieuwe situatie/ inrichting.  
 
Het is natuurijk ook sterk afhankelijk van welke RIVM-maatregelen er op dit moment zullen gelden in verband met het 
fysiek mogen ontmoeten van ouders. Tot 20 september zullen we ons houden aan de nu nog geldende regels. Dat 
betekent nog steeds dat we afstand van elkaar moeten bewaren en dat we nog geen ouders op de 
speelplaatsen mogen ontvangen. 
Er is een extra informatiebrief toegevoegd waarin de meest recente afspraken zijn samengebracht. 
Ook sturen we de laatste versie van de beslisboom mee.  Graag uw aandacht hiervoor! 

 

Klasbord wordt Parro 
   

 
De afgelopen jaren hebben wij op school de app Klasbord gebruikt om berichtjes en foto’s te plaatsen. Klasbord stopt in zijn 
huidige vorm en heeft een nieuwe app uitgebracht. Een goed moment om te kijken naar deze nieuwe app en naar 
alternatieven. Na wat mogelijkheden te hebben bekeken gaan wij dit schooljaar de app Parro gebruiken. Parro is een app 
die hoort bij ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Naast de gebruikelijke foto’s en berichtjes, kunt u o.a. ook uw kind absent 
melden en een gesprek beginnen met de leerkracht. 
 
Binnenkort ontvangt u in uw mail de uitnodiging hiervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Klasbord naar Parro! 
 

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

De afgelopen jaren hebben wij op school de app Klasbord gebruikt om berichtjes en foto’s te 

plaatsen. Klasbord stopt in zijn huidige vorm en heeft een nieuwe app uitgebracht. Een goed 

moment om te kijken naar deze nieuwe app en naar alternatieven. Na wat mogelijkheden te 

hebben bekeken gaan wij dit schooljaar de app Parro gebruiken. Parro is een app die hoort 

bij ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Naast de gebruikelijke foto’s en berichtjes, kunt u 

o.a. ook uw kind absent melden en een gesprek beginnen met de leerkracht.  

Binnenkort ontvangt u in uw mail de uitnodiging hiervan. 


