Wij hopen dat u ondanks alle
maatregelen een fijne herfstvakantie heeft
gehad met de kinderen. Dit keer een
extra info tussendoor. Vandaag heeft u als
het goed is een uitnodiging gehad voor
Parro. Mocht dit niet zo zijn, wilt u dan een
mailtje sturen naar cbogerd@o2a5.nl ?
Dan kunnen wij het oplossen. In deze info
meer over Parro, informatie over de wens
voor andere schooltijden of de reguliere
schooltijden behouden en de jaarlijkse
kerstkaartenactie! Veel leesplezier!
Schooltijden
De afgelopen periode in de Corona-tijd
hebben veel ouders de wens
uitgesproken voor een continurooster.
Daarnaast hebben ook ouders
aangegeven graag terug te willen naar
het “oude” reguliere rooster. Vanuit deze
verschillende behoeftes hebben wij Penta
Rho benaderd om te onderzoeken waar
de wens van ouders en teamleden ligt.
Penta Rho is een organisatie
gespecialiseerd in het zorgvuldig en
planmatig onderzoeken en indien
gewenst het invoeren van andere
schooltijden.
Op 11 november zullen zij middels een
Webinar u als ouder en de teamleden
meenemen in de mogelijkheden. Het doel
van deze digitale bijeenkomst is
informatieverstrekking en het bespreken
van de voor- en nadelen binnen de
verschillende modellen van de

schooltijden. Alle deelnemers krijgen de
gelegenheid om middels een chatfunctie
vragen te stellen.
Daarna volgt een ouderraadpleging. Wij
zijn dit ook verplicht. Deze raadpleging
gebeurt door middel van een digitale
vragenlijst. Zo wordt duidelijk in beeld
gebracht wat de wensen en behoeften
zijn van u als ouder. Deze raadpleging
wordt ook gehouden onder het personeel
van de Hobbitstee om ook hun wensen en
behoeften in kaart te brengen.
Daarna zal er een werkgroep worden
samengesteld met in ieder geval een
afvaardiging namens het team, ouders en
de medezeggenschapsraad.
De Webinar zal plaatsvinden op 11
november van 20:00 uur tot 21:00. Over de
wijze van inloggen e.d. krijgt u later
informatie. We hopen dat u allen online
kunt aansluiten.
De raadpleging (digitale vragenlijst) zal na
11 november plaatsvinden.
Parro
Als het goed is heeft u allemaal een link
ontvangen voor de nieuwe
communicatie-app Parro. Mocht u geen
link ontvangen hebben, dan is uw emailadres bij ons waarschijnlijk niet
bekend. Stuurt u gerust een mailtje mocht
u vragen hebben.

Parro is een communicatie-app en zal de
Schoolapp gaan vervangen. Deze kunt u
dus verwijderen. Met Parro kunnen wij niet
alleen met u communiceren en foto’s en
filmpjes met u delen, er zijn nog veel meer
mogelijkheden! Met Parro kunt u zich
digitaal inschrijven voor
10-minutengesprekken, via Parro kunnen
wij hulpouders vragen, items in een
agenda voor u plaatsen en documenten
met u delen. Zodra alle gezinnen de app
hebben gedownload, kunnen we
beginnen!
Jaarlijkse Kerstkaartenactie!
We starten deze periode weer met DE
GROTE HOBBITSTEE KERSTKAARTENACTIE!
Alle leerlingen van de Hobbitstee maken
zelf hun eigen prachtige kerstkaart,
daarna worden alle tekeningen gedrukt
als ansichtkaart en verkocht voor € 6,- per
set van 6 stuks. Opa’s, oma’s, buren,
vrienden, vriendinnen en familie willen
vast ook een set kopen! Natuurlijk staat
ook de naam van uw kind op zijn of haar
eigen kerstkaart en hoe geweldig is het
om in deze moeilijke tijd een kaartje te
sturen of te ontvangen!
Het geld komt ten goede aan de school
en het schoolplein voor de kinderen.
Wij kijken uit naar alle mooie, leuke en
bijzondere creaties van de kinderen!
De kinderen krijgen deze week een
bestelformulier mee wat uiterlijk 5
november met het contante bedrag weer

kan worden ingeleverd bij de leerkracht
van uw kind. Mocht u vragen hebben, wij
horen het heel graag! U kunt hiervoor
mailen naar Manon Geurtsen
mgeurtsen@o2a5.nl

Belangrijke data
04-11-2020 Kick-off Afvalvrije school!
Groep 3 t/m 8
06-11-2020 Kick-off Afvalvrije school!
Groep 1 en 2
11-11-2020 Webinar Schooltijden
20:00-21:00

