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Start van het nieuwe schooljaar en 
kennismakingsgesprekken 
 
We hopen dat iedereen een heerlijke vakantie heeft 
gehad en net als wij, zin heeft om weer te beginnen. De 
afgelopen dagen hebben we de school weer ingericht en 
een start gemaakt met het hele team. Een goed begin 
voor een mooi nieuw schooljaar!  Ook dit jaar gaan we 
kennismakingsgesprekken voeren met U en uw zoon 
en/of dochter.  Deze gesprekken zijn in de week van 23 
september. U gaat zich voor dit gesprek vanaf dit jaar 
voor het eerst inschrijven via de Parro-app. 
  

Parro app. 
 
Afgelopen schooljaar is er een pilot geweest met de 
Parro app. Niet met alle groepen dus wellicht is het deze 
app nieuw voor u. .Parro is een app ontwikkeld door 
Parnassys. Hierin staan onze leerlinggegevens en vanuit 
hier logt u in voor het ouderportaal. Met de parro-app is 
snelle communicatie vanuit de klas mogelijk en kan de 
leerkracht mooie en bijzondere momenten( foto’s e.d.) 
met u delen in een beschermde omgeving die alleen 
toegankelijk is voor de ouders van de groep. Ook kan de 
leerkracht een korte mededeling doen én kunt u zich 
inschrijven voor gesprekken. U ontvangt komende  week 
van de leerkracht een verzoek om de app te activeren en 
een uitleg over de werking van deze app. 
 

Nieuwe schooltijden 
Vanaf maandag gaan de nieuwe schooltijden in. Hier 
vindt u de nieuwe tijden. 
De eerste weken zullen we vanuit school dagelijks bij de 
start en aan het eind van de dag zichtbaar aanwezig zijn 
om de eventuele extra verkeersdrukte te begeleiden. 
Kijkt u vooral even naar de bijgevoegde tekening waarop 
nog een aantal tips staan voor het halen en brengen. 
Wellicht ten overvloede maar voor sommige kinderen is 
het, bij de start van het nieuwe schooljaar, niet duidelijk 
waar en door wie van de opvang ze aan het eind van de 
dag worden opgehaald. Zeker voor de kinderen die van 
gebouw wisselen of voor de hele jonge kinderen kan dit 
verwarrend zijn.  
Voor de basisbouw geldt dat mocht een ander dan 
diegene die de leerkracht verwacht uw kind ophalen, de 
groepsleerkracht dit graag even weet.  

 
 
 
 

Duurzaamheid 
 
Tijdens de teambijeenkomst van juni hebben we als team 
het afgelopen jaar geëvalueerd en vooruit gekeken naar 
het komende jaar. Een van de onderwerpen waar wij het 
komende jaar als school extra aandacht aan willen 
besteden is duurzaamheid. Binnen het team zal een 
werkgroep hier een plan voor maken en op een later 
tijdstip zullen wij u hier verder over informeren.  
Als school willen wij bewust omgaan met het milieu en wij 
vragen u ons daarbij te helpen. Als team gaan wij meer 
bewust om met papier en willen we het printen zoveel 
mogelijk terugdringen. U willen we vragen een eerste 
bijdrage te leveren door uw kind een drinkbeker mee te 
geven en het pauzehapje/lunchpakket  in een 
broodtrommel te doen.   
Het zijn kleine eerste stappen onderweg naar iets groters 
in het belang van de toekomst. 
 
 
 

Belangrijke data 
 
26 augustus  08.30 start van het schooljaar 
10 sept   algemene ouderavond groep 1 t/m 4 
12 sept   algemene ouderavond groep 5 t/m 8 
16 sept   schoolreis 4B 
17 sept   schoolreis 4A 
18 sept   schoolreis 3A 
19 sept   schoolreis 3B 
In de week van 23 sept. zijn de 
kennismakingsgesprekken. 
25 sept   schoolreis groepen 1/2  
26 sept   dag van de Europese talen 
27 sept   Studiedag 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wsv.espritscholen.nl/home/praktisch/actueel-1/


 

  

 

 
 
Legenda: 
 
Bord met fiets en rode streep betekent geen fietsen parkeren. 
Bord met personen op de fiets en rode streep betekent niet fietsen. 
 
In de andere bijlage vindt u deze schets nog los. 


