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PARRO > VEEL OUDERS ZIJN INGELOGD! 
 

We zijn blij dat veel ouders zijn ingelogd op Parro. U leest vandaag deze 
nieuwsbrief dan ook voor het eerst in Parro! 
Op dit moment, omdat het ook voor ons nieuw is, hebben we gekozen dat wij 
alleen u berichten kunnen sturen. Als we wat meer ervaring hebben, zult u ons 
ook berichten kunnen sturen via Parro. 
 
 

 
Mocht u de nieuwsbrief nog per mail hebben gekregen bent u nog niet ingelogd. 
Logt u dan alsjeblieft alsnog in met hulp van de uitnodiging die u per mail hebt 
gekregen. Mocht u hier hulp bij nodig hebben, mag u altijd de juf / meneer van 
uw klas vragen. Ook mag u contact opnemen met juf Anke. Het zou heel jammer 
zijn als u informatie gaat missen omdat u niet mee doet. 
 
 
 
Themabijeenkomst vervalt voor ouders!! 
 
Helaas, helaas, helaas… Gezien de huidige maatregelen rondom Covid-19 kunnen we u 25 november 
niet op school ontvangen voor de themabijeenkomst rond het thema “GEZONDHEID”.  
 
We zullen de themabijeenkomst wel door laten gaan voor de kinderen zelf. 
 
Als de omstandigheden het weer toelaten nodigen we u graag weer uit voor een themabijeenkomst. 
 
 
 
Nieuwe methode rekenen  
 
Na het uitproberen van enkele methodes, het horen van de meningen 
van de kinderen en uitgebreid teamoverleg hebben we gekozen om 
de komende jaren voor rekenen te gaan werken met de methode 
Pluspunt 4. We hebben de studiedag van vandaag gebruikt om ons 
nog verder te verdiepen in de aanpak van de methode en het 
organiseren van een soepele overgang van de huidige methode naar 
de nieuwe methode. 
 
 
Reminder 

- Groep 7 & 8 > vrij 3 december ’21 i.v.m. training Rots & Water. 
- Biebbezoek groep 6 op maandag 22 november gaat NIET door. 


