De eerste info van dit nieuwe schooljaar!
De lokalen zijn weer fris en fruitig, de
nieuwe spullen liggen klaar en we hebben
er met elkaar enorm veel zin in! Deze
week krijgt u een mail van de leerkracht
van uw kind voor de 1e week.
Meer informatie volgt, veel leesplezier!

Jaarplanning
Aankomende week krijgt u allemaal de
nieuwe jaarkalender! De eerste
belangrijke data zal in deze info staan.
Toestemming gebruik foto's/video's
Wilt u allemaal weer in de Parro-app
aangeven waarvoor u wel/geen
toestemming geeft. Ook tussentijds kunt u
dit aanpassen. Zo is de leerkracht direct
op de hoogte van uw voorkeur. U kunt uw
voorkeur instellen door in de app naar de
privacy-voorkeuren te gaan, vervolgens
op de naam van uw kind te klikken en
dan per onderdeel aan te geven of u hier

wel/geen toestemming voor geeft. Door
op opslaan te klikken, geeft u uw voorkeur
door aan de groepsleerkracht(en).

Belangrijke data
22-08-2022 1e dag van het nieuwe
schooljaar!
07-09-2022 Studiedag, alle kinderen zijn
vrij.
08-09-2022 Informatievond, meet and
greet op school. Meer
informatie volgt!
Verlof onder schooltijd
Sinds de Coronacrisis hebben wij gemerkt
dat het steeds vaker voorkomt, dat ouders
(extra) vakantieverlof aanvragen voor hun
kind(eren).
Wij willen dit echter voorkomen en om in
het vervolg teleurstellingen te voorkomen
willen wij u daarom wijzen op de
procedure, die wij als school hanteren. Wij
zijn nu eenmaal aan regels gebonden.

De school conformeert zich aan de
wet- en regelgeving van het ministerie.
Het is dus zaak vooraf goed te
beoordelen of uw verlofaanvraag volgens
de wet- en regelgeving kan worden
toegewezen. Bij deze info zullen wij een
brief met de procedure extra
verlofaanvraag en gewichtige
omstandigheden toevoegen en daarbij
het verzuimprotocol van de
leerplichtambtenaar. Hierin kunt u alle
informatie vinden.
Adresgegevens ParnasSys
Het komt natuurlijk voor dat ouders
verhuizen, van telefoonnummer of emailadres veranderen of dat één ouder
van adres wisselt.
Mocht dit het geval zijn, wilt u dit dan
doorgeven aan Cornélie
(cbogerd@o2a5.nl)? Uw gegevens
worden dan aangepast en zo kunnen wij
u altijd goed bereiken mocht dat nodig
zijn. Heeft u twijfels of uw juiste nawtgegevens bij ons bekend zijn, u kunt dit
altijd even controleren bij de leerkracht
van uw kind. Alvast bedankt!
Tevredenheidspeilingen
Vorig schooljaar zijn zowel bij u als ouders,
bij de leerlingen en bij het team de
tevredenheidspeilingen afgenomen. We
zijn ontzettend trots over alle mooie
complimenten die wij als school hebben
gekregen en over alle positieve feedback

die wij hebben mogen ontvangen! Zeker
vanuit de kinderen is dat het allergrootste
compliment! Ook zijn we heel erg blij met
de genoemde verbeterpunten. Hiermee
gaan we actief aan de slag om onze
school nog beter en mooier te maken!
In de bijlage de Infographics met een
samenvatting van
tevredenheidspeilingen.

Voor nu, geniet nog even van de laatste
week! Wij wensen u alvast een heel fijn
weekend en tot volgende week! Wij
hebben er enorm veel zin in!

