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Juf Willianne
Deze nieuwsbrief mogen we beginnen met een blij bericht. Juf Willianne en haar man
Hanri verwachten een kindje. Wat een goed bericht na een heel verdrietige periode. Naast
de blijdschap is er natuurlijk ook de spanning hoe de komende tijd zal verlopen. We
wensen juf Willianne een heel goede zwangerschapstijd.
Kind-ouder-leerkracht gesprekken eind september
In de week van 21 september staan de eerste gesprekken weer op het programma. Het
gaat om de verplichte startgesprekken. De kinderen worden bij deze gesprekken ook
verwacht. Voor de kinderen van groep 1/2 geldt, dat de ouders zelf mogen beslissen of
hun kind wel of niet bij het gesprek aanwezig is.
De gesprekken worden i.v.m. het coronavirus online gehouden. We doen dit via Microsoft
Teams. U kunt zich binnenkort inschrijven voor de gesprekken via Parro. De leerkrachten
zullen verschillende inschrijfmomenten voor u openstellen. U kiest een voor u geschikt
moment. Vervolgens mailt u naar de desbetreffende leerkracht het e-mailadres waarop de
leerkracht u kan bereiken. U heeft hiervoor geen account (voor Teams) aan te maken. Een
e-mailadres en een laptop/tablet met camera is genoeg.
Daaropvolgend stuurt de leerkracht u een uitnodiging voor het gesprek. Deze kunt u dan
accepteren (het gesprek zal dan in uw digitale agenda verschijnen) en dan vindt u in de
mail een link naar het gesprek. Daar kunt u, op het door u aangegeven moment, op
drukken en u komt vanzelf in de ‘vergadering’ (gesprek) met de leerkracht(en) van uw
kind.
U hoeft het programma Microsoft Teams ook niet te downloaden. U kunt kiezen om
gebruik te maken van de desktopversie van Teams.

Voor de kinderen van groep 8 wordt een ander moment geprikt als de resultaten van de
Entreetoets bekend zijn, Ouders en kinderen van groep 8 horen z.s.m. wanneer dit zal
zijn.
Cultuurdag bj de Kuinderburcht, groep 5, 6 en 7
Heel fijn dat zich al ouders hebben opgegeven te rijden naar het Kuinderbos. We zijn nog
op zoek naar 1 rijder. U kunt zich via j.vandeven@aves.nl opgeven bij meester Joris.
Entreetoets groep 8
Aan het eind van groep 7 maken de kinderen van deze groep meestal de Entreetoets.
Door bekende omstandigheden heeft dit geen doorgang kunnen vinden. De kinderen
zullen zich nu in de week van 14 -18 september over deze toets buigen. Volgende week
gaan we groep 8 alvast voorbereiden op wat ze kunnen verwachten.
Parro
We zien dat heel veel mensen de berichten en foto’s op Parro bekijken.
Dat is heel fijn. Via Parro houden de leerkrachten u op de hoogte van
het wel en wee in de units. Soms doen ze ook oproepjes. Heel veel
ouders zien we bijna direct de app openen, maar we merken ook dat
niet iedereen de berichtjes op Parro volgt. Eigenlijk mist u dan best wel
iets. Als u vragen hebt over het gebruik van Parro, kunt u altijd hulp vragen bij juf Roos.
r.kasper@aves.nl
Allerlei regels
Vorig week een Regendruppel vol met regels, nu onze waardering voor u en de kinderen
voor het uitvoeren hiervan! Bedankt!!!
Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Ik zal er zijn
God stuurt Mozes naar de farao om te vertellen dat hij het volk Israël moet laten gaan.
Mozes ziet allerlei bezwaren, maar God zegt: Ik ga met je mee. Ook Mozes’ broer Aäron
gaat mee naar Egypte.
De verhalen zijn uit Exodus 3, 4 en 5
Agenda
maandag 7 sept.
woensdag 9 sept.
14 – 18 sept
woensdag 16 sept.
21 – 25 september

weekopening, juf Annemieke
studiemiddag Gynzy
Entreetoets groep 7
Cultuurdag groep 5, 6 en 7
Kind-ouder-leerkracht gesprekken

Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

