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Agenda 
 
 
 
Zomervakantie t/m vrijdag  30 augustus      
maandag   2 september  08.45 de schoolbel gaat weer 
maandag  2 september  14.30 Sing in. Ouders van harte welkom! 
 
 
 

Van de directie 
 
Een ontmoeting met Jezus zelf, de levende, verandert alles in jezelf en je omgeving.  
Paulus is daar een voorbeeld van. Hij ontmoet Jezus en gaat hem volgen in plaats van 
vervolgen. Alles wordt anders, als hij Jezus aanvaardt als de Redder van zijn leven.  
Ook wij mogen beseffen dat wij Gods geliefde kinderen zijn; dit geeft ons leven kleur, alles 
heeft zin met Hem. En dat willen we delen met leerlingen, collega’s en ouders.  
 
Met een bijbelstudie uit Handelingen 9 zijn we als team dit schooljaar begonnen. En wat is er 
fijner dan ons werk in Gods hand te leggen en hem om een zegen te vragen. Dit willen we 
ook doen tijdens de Sing in maandagmiddag om 14:30. U bent hierbij van harte welkom. 
 
Na een periode van vakantie hopen we maandag 2 september weer aan de slag te gaan. De 
lokalen zijn ingeruimd en het team heeft veel zin om te beginnen. Schoolinformatie en 
specifieke groepsinformatie ontvangt u komende week. 
 
Voor administratieve vragen kunt u op maandag of donderdag terecht bij Annet Goossens. 
Voor vragen over uw kind kunt u de leerkracht benaderen via de mail of na schooltijd op het 
plein. En voor het overige mag u het bij mij proberen. 
 
We gaan voor een mooi, gezond en gezegend nieuw seizoen. 
 
Hartelijke groet, 
Ellen Stoel 

 



 
 

Algemeen 

 
Communicatie 
Graag houden we u op de hoogte van waar de leerlingen mee bezig zijn in de verschillende 
groepen. Dit deden we door in de nieuwsbrief en via klasbord informatie met u te delen. 
Deze manier van werken voldeed voor ons niet, omdat we u graag makkelijker en vaker op 
de hoogte willen brengen van waar we mee bezig zijn. 
We gaan in de komende weken proefdraaien met Parro. Dit is een app die u op uw telefoon 
kunt installeren of via uw computer kunt benaderen. De leerkracht stuurt u vervolgens 
berichtjes, foto’s of filmpjes uit de groep. In de nieuwsbrief treft u dan ook geen specifieke 
informatie vanuit de groepen meer aan, bovendien wijzigt het WWN (WereldWijsNieuws) 
van om de week naar één keer per maand. 
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com. 
We hebben uw e-mailadres nodig zodat u ook Parro kunt gaan gebruiken. We gebruiken 
daarvoor de mailadressen uit het leerlingvolgsysteem. Mocht u een ander emailadres dan het 
adres waarop u deze mail ontvangt voor Parro willen gebruiken, laat dat dan aan de 
leerkracht weten. 
Komende week ontvangt u een uitnodiging via de mail om Parro te gaan gebruiken. 
U kunt ‘Parro’ vinden in de Apple App Store of Google play store op uw telefoon en/of tablet. 
Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com. 
Over enkele weken evalueren we als team hoe we het werken met Parro ervaren. We zullen 
dan ook aan u feedback vragen. 
 
DaVinci 
Alles heeft te maken met al het andere… 
Dat is de kern van onze nieuwe DaVinci methode. Vorig jaar hebben we het thema 
Middeleeuwen behandeld, dit jaar komen vier thema’s aan bod: Indianen, Vikingen, 
Ottomanen en Nieuwe tijd. In drie jaar tijd komen zo alle kerndoelen aan de orde. Door 
allerlei verbanden te leggen worden deze doelen gelinkt aan de thema’s. Op maandag 9 
september starten we met het eerste weekthema. 
 
Bij het Thema Indianen zijn de weekthema’s:  

● Indianen in Amerika 
● Geloof 
● Andere volken in Amerika 
● De bizon 
● De cactus 
● Koud klimaat 
● Het dagelijks leven in Nederland 
● Het dagelijks leven in de V.S 

 
We werken met de christelijke versie van DaVinci. Meer dan in onze vorige wereldoriëntatie 
methodes komen onderwerpen als bijgeloof, gewoonten van andere volken en culturen, 
andere zienswijzen naar voren. Kinderen weten hierdoor meer hoe andere mensen denken 

 

http://www.parro.com/
https://itunes.apple.com/nl/app/parro/id1053388628?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.topicus.geon.parrocomm
https://talk.parro.com/


en waar gewoonten vandaan komen. We vertellen de kinderen ook hoe wij hier als 
christenen naar kijken. 
Werken met deze methode is echt anders voor ons en voor de kinderen. Veel kinderen zullen 
het heerlijk vinden, er zullen ook kinderen zijn die in het begin vastlopen en moeite hebben 
tot leren te komen. Vastlopen kan ook nodig zijn om jezelf te ontwikkelen. Wij zullen de 
kinderen hierin goed begeleiden. 
U krijgt nog informatie over de site DaVinci voor thuis. Het is heel fijn als u door middel van 
deze site het leren op school ondersteund. 
 

Groep 1/2 
 
Jippie, we gaan weer beginnen! Welkom in de 
Pluk-klas! 
De klas is weer schoon en ingericht, de stoelen staan 
klaar en we hopen natuurlijk dat de kinderen er ook 
weer klaar voor zijn.  
We zijn benieuwd naar alle vakantiebelevenissen en 
hebben ook veel zin om er weer een gezellig, leerzaam 
en geweldig jaar van te maken.  
 

Dit is het ook het laatste nieuws van onze groep wat u op deze manier zult krijgen. Natuurlijk 
wordt u op de hoogte gehouden van de algemene dingen via een maandelijkse nieuwsbrief, 
maar voor de dingen die gebeuren in de groep kunt u in het vervolg meer lezen op de 
parro-app, zie de informatie hierboven. Volgende week ontvangt u de mail hiervan zodat u 
ermee aan de slag kunt. 
 
Eén keer in de 14 dagen op maandag zal juf Jessica voor de groep staan. De eerste maandag 
zal 9 september zijn. De andere data zal ik melden in de parro-app.  
 
Ik hoop u te zien komende maandag, als u uw kind in de groep komt brengen. En op de 
kennismakingsavond van 9 september. Graag tot dan! 
 
Hartelijke groeten, Titia 
 
 

Groep 3/4 
 
Beste ouders en kinderen van groep 3/4, 
 
Yes, we gaan weer beginnen! Hopelijk hebben jullie allemaal een hele fijne vakantie gehad. 
We zijn uiteraard enorm benieuwd naar al jullie vakantieverhalen, maar we hebben ook heel 
veel zin om er een geweldig jaar van te gaan maken samen.  
Maandag mogen jullie als ouders uiteraard mee naar binnen om het nieuwe plekje van uw 
kind te bekijken!  
 
Tot maandag allemaal! 
Hartelijke groet, Annelies Til en Jessica Hagen 

 



 

Groep 5 
 
Beste ouders van groep 5,  
 
De meeste van jullie kennen mij al: ik ben 
juf Inge. Ik ben net afgestudeerd van de 
PABO en ik heb ontzettend veel zin het 
nieuwe schooljaar! In de vakantie ben ik 
druk bezig geweest om een gezellige plek 
te creëren voor de kinderen. En nu staat 
alles klaar om ze maandag te ontvangen! 
De kinderen en de juf hebben bij het 
wenmoment zichzelf een brief geschreven 
die ze op de eerste schooldag weer mogen 
lezen. Ik ben heel  benieuwd wat er in mijn 
brief staat..  
 
Verdere informatie volgt straks in Parro, 
een nieuwe app! Meer hierover staat bij het 
kopje ‘algemeen’.  
 

We gaan er een top jaar van maken! :) 
 

Groetjes, Inge 
 
 
 

Groep 6 en 8 
 
We hebben er weer zin in! 
Hartelijk welkom in de groep!  
We starten elke maandag met gym, maar omdat het de eerste dag is doen we dat 
aanstaande maandag niet; we beginnen gewoon in de groep. 
 
Verdere informatie volgt in Parro!! 
 
Huiswerk en belangrijke data: 

● Zomervakantie t/m vrijdag 30 augustus 
 
Na de zomervakantie van woensdag 25 september - vrijdag 27 september kamp voor groep 
7, 8 in het prehistorisch museum in Eindhoven!!! Info volgt nog! 
 
 
 
 

 



Groep 7 
 
Lieve ouders en kinderen,  
Joepie, we gaan weer beginnen! Hopelijk heeft u allemaal genoten van een heerlijke zomer 
en zijn jullie klaar voor het nieuwe schooljaar. Ik wel, wij zijn als leerkrachten al een week 
bezig geweest in de klas en onze klas is veranderd in een popcorn klas.  
 
Maandagochtend mag u even kort met uw kind mee om te kijken waar hij/zij zit. Daarna is 
het de bedoeling dat de kinderen zelf naar binnen lopen elke ochtend.  
Verdere regels en manieren in onze klas, kunt u lezen in een bestand wat u binnenkort krijgt 
toegestuurd.  
Verder verwijs ik u naar het stukje Algemeen in dit bestand, zodat u meer weet over Parro! 
Voortaan hebben we geen Wereldwijs NIeuws meer!  
 
Ik hoop dat ik jullie gebruind en wel weer zie aanstaande maandag!  
…. En bent u er maandag 9 september ‘s avonds ook bij tijdens de info avond??? ….  
 
Hartelijke groet 
Marjorie Rote 

  
 

 


