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Verkeerssituatie nieuwe 
schooltijden 
Sinds het begin van het schooljaar zijn we bij de start en 
aan het einde van de schooldag op beide schoolpleinen 
aanwezig om goed zicht te krijgen op de verkeersdrukte. 
Het  is fijn om te merken dat met de fiets aan de hand 
gelopen wordt op het plein en dat het parkeren van 
auto’s en fietsen steeds meer gebeurt op de daarvoor 
bedoelde plekken. Ook de hoek voor het hoofdgebouw 
wordt vrijgehouden zodat de kinderen ongehinderd de 
school in kunnen.  
Tot eind september zullen we dagelijks op de 
spitsmomenten aanwezig zijn op beide locaties en indien 
nodig nog naar verbetering kijken.   
 

Ouderavonden op 10 en 12 
september 
Komende week zijn de algemene ouderavonden van de 
nieuwe klas van uw zoon of dochter. 
Tijdens die avond maakt u kennis met de nieuwe 
leerkracht en ontvangt u de informatie die bij dit 
schooljaar hoort. 
Ook ontvangt u een enveloppe met de jaarkalender en 
de overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage. Beide 
avonden staan om 18.45 en 19.45  de koffie en thee voor 
u klaar. 
Op dinsdag 10 september zijn de ouderavonden van de 
basisbouw en de groepen 4  
De avond is voor de groepen 1/2 van  19.00-20.00 
Voor de groepen 3 is de avond van 20-21.30( het laatste 
half uur van de avond krijgt u namelijk uitleg over het 
leesonderwijs in groep 3. 
De ouderavond van groep 4 start om 20.00 en eindigt om 
21.00. 
 
Donderdag 12 september zijn de ouderavonden voor de 
groepen 5 t/m 8. 
De avond begint voor  de groepen  5&6 om 19.00 en 
eindigt om 20.00. 
Groep 7&8 houden hun ouderavond van 20.00-21.00. 
 
 

Schoolreisjes van groepen 1/2, 3 & 4 
In de week van 16 september gaan de groepen 3 & 4 
op schoolreis naar Naarden.  Iedere groep gaat een hele 
dag naar een geweldig huis met een fijne speeltuin, in  

 
 
 
een prachtig bos. We wensen de kinderen, begeleiding 
en leerkrachten een hele fijne dag!. De schoolreis van de 
groepen 1/2 is op woensdag 25 september en gaat 
naar Speelpark Oud Valkeveen. Het thema is: Theater! 
 
 

Parro app al geactiveerd? 
 
U heeft van de groepsleerkracht van uw zoon of dochter 
een linkje ontvangen waarmee u de Parro-app kunt 
activeren. Parro is, zoals al eerder vermeld, de 
communicatie-app waarmee de leerkracht makkelijk en 
veilig ouders kan betrekken bij de klas. Er kunnen onder 
meer mededelingen gedaan worden, gesprekken worden 
ingepland en foto’s kunnen veilig worden gedeeld. 
Via onderstaande link kunt u zien hoe u de privacy-
voorkeuren kunt instellen. 
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders onder het 
kopje Tips voor gebruik. 
De app pagina om uw voorkeuren aan te geven zal tot 
eind september open staan. 
 
Heeft u de uitnodiging van de leerkracht niet ontvangen? 
Vraag er dan vooral even om tijdens de ouderavond. Als 
de link verlopen is kan de leerkracht u een nieuwe 
uitnodiging sturen. 
 
 

Regenwacht  wijkavond voor 
buurtbewoners op 3 oktober 
 
Op 3 oktober is er een wijkavond voor buurtbewoners 
van de Regenwacht.  
De regenwacht wil graag met de buurt in gesprek over de 
gevolgen van klimaatverandering (zoals extremere 
droogte, hitte en regenval) voor de buurt en hoe 
creatieve oplossingen in de openbare ruimte kunnen 
bijdragen aan het verminderen van de overlast.  
 
 

Belangrijke data 
10 en 12 september              algemene ouderavonden 
16,17,18 en 19 september    schoolreizen groep 3&4 
25 september                        schoolreis groepen 1/2 
26 september                        dag van de Europese taal 
27 september                        studiedag 1 en eventueel  
                 kennismakingsgesprekken 
3 oktober                               buurtavond regenwacht. 
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