
Informatieavond 

Trefwoord 

Mooi begin! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

do 4 september:  Informatieavond groepen 1/2 en 3 

di 9 en wo 10 september: Startgesprekken  

ma 15 september:  20.00 uur: Ouderraad 

di 16 en wo 17 september:       Schoolfotograaf  

do 18 september:  Schoolreis groepen 3 en 4  

di 23 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

wo 24 september:  Kinderpostzegelactie  
do 25 september:  Studiedag » alle kinderen vrij 

vr 26 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 29 sept. t/m wo 1 okt.: Schoolkamp groep 8 

 

 
 

Omdat onze regio (midden) als laatste aan dit schooljaar begon, slaan we het thema “De 

Verhalenboom” over. Volgende week beginnen we daarom met het thema: Discipline.   

Inhoud: Over doen wat je moet doen, ook al heb je er geen zin in. Over zelfbeheersing die sterk 

maakt. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Afspraak is afspraak (1 Samuël 1); Chaos in de tempel (1 Samuël 2, 12-26). 

Groepen 5 en 6: Hanna doet wat ze belooft (1 Samuël 1, 17-28); De zonen van Eli luisteren niet (1 

Samuël 2, 11-26).  

Groepen 7 en 8: Doen wat je belooft (1 Samuël 1); Hoort dat nou echt zo? (1 Samuël 2, 12-26). 

 

  

Afgelopen maandagochtend beleefden we op 

het schoolplein met de groepen 3 t/m 8 een 

zonnige en feestelijke start van het nieuwe 

schooljaar. De nieuwe schoolvlag werd 

gehesen, het schoollied gezongen en er was 

een speciaal welkom voor de nieuwe 

leerlingen. Vervolgens bleven nog aardig wat 

ouders achter voor een kopje koffie of thee. 

De kinderen waren toen inmiddels naar 

binnen om met de juf of meester het jaar in de 

klas te beginnen. En volgens mij heeft iedere 

groep deze week een voorspoedige start 

kunnen maken. 

 

 

 
 

Hopelijk denken de ouders van de groepen 1/(2) en 3 eraan 

dat hedenavond de informatieavond plaatsvindt. We verwachten u om 20.00 uur in het lokaal 

van uw kind, zodat u helemaal kan worden bijgepraat over dit schooljaar. Zoals we eerder 

meldden krijgen de ouders van de groepen 4 t/m 8 de informatie van de leerkracht via een 

speciale e-mail. 
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Startgesprekken op 9 en 10 september 

Geboren! 

Parnassys 

Schoolreisjes 

Klassenouders 

 

 

Als het goed is hebben de ouders van de groepen 3 

t/m 8, en van de kleuters die deze week zijn begonnen, de uitnodiging ontvangen voor het 

startgesprek volgende week. We willen op deze avonden alle ouders spreken. Dus wanneer u 

zich niet heeft aangemeld, hebben we u toch uitgenodigd. Als dat moment niet uitkomt, 

verzoeken we u om met de leerkracht een andere afspraak te maken. 

Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat de kinderen van groep 7 en 8 aan het gesprekje 

deelnemen. 

 

 

 

In principe heeft iedere groep een eigen klassenouder. De meesten van hen maken ook 

deel uit van de ouderraad. In sommige groepen zijn er twee ouders die onderling de taken verdelen. In twee groepen 

moet nog een klassenouder worden gevonden. Dit is het voorlopige overzicht van dit schooljaar: 

Groep 1/2-A: Stefanie van Wilsum (OR) (moeder van Kay) 

Groep 1/2-B:  Sylvia Regterschot (OR) (moeder van Wessel) 

Groep 1/2-C:  ? 

Groep 3A:  ?  

Groep 3B:  Amanda van Vulpen (OR) (moeder van Tom) 

Groep 4:  Lonneke v/d Laan (OR) (moeder van Vigo) + Kitty de Vries (moeder van Iefke) 

Groep 5:  Claudia Breunesse (OR) (moeder van Maud) 

Groep 6A:  Jolanda Huibers (OR) (moeder van Lucas) + Joost Hulleman (OR) (vader van Merijn) 

Groep 6B:  Yvonne de Vries (OR) (moeder van Sophie) 

Groep 7:  Heidi Vermeulen (OR) (moeder van Bas en Daan) 

Groep 8:  Monica Boekesteijn (moeder van Eva en Noa) 

 

 

 

Zoals u weet ontving u in juni een wachtwoord om te 

kunnen inloggen in het ouderportaal van Parnassys. Ouders van nieuwe 

leerlingen hebben dit (als het goed is) ontvangen vanaf het moment waarop 

hun kinderen officieel staan ingeschreven. Het is de bedoeling dat u zelf in de 

gaten houdt of uw gegevens in Parnassys nog kloppen. Met name de mobiele 

telefoonnummers, eventuele noodnummers en mailadressen! De wijzigingen 

die u doorgeeft worden door school zo snel mogelijk verwerkt.  

U hebt gezien dat u in dit ouderportaal ook de gegevens van klasgenoten kunt vinden. Naast het adres en één 

telefoonnummer vindt u daar ook bij ieder kind een e-mailadres. U krijgt nu dus geen klassenlijst meer van school. 

 

 

 

Van de schoolreiscommissie ontving ik het volgende bericht: 

We zijn nog maar één week op school en meteen hebben we leuk nieuws! 

De groepen 3 en 4 gaan donderdag 18 september a.s. op schoolreis en wel 

naar familiepretpark Koningin Juliana Toren in Apeldoorn! 

De groepen 5, 6 en 7 gaan op vrijdag 26 september a.s. op schoolreis en wel 

naar Attractiepark Slagharen! 

Op woensdag 10 september komt er een brief met de kinderen mee met verdere 

informatie.  

                  
 

 

Op 18 juli is Daan Kamerling geboren! We feliciteren daarom op 

deze plek zijn ouders en natuurlijk ook Sterre, Jade en Illias met 

deze stoere jongen! Veel geluk en gezondheid gewenst met hem! 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een mooi weekend gewenst, 

Jacques van der Vlies 


