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Inloopochtend 
Aanstaande dinsdag 10 maart van 08.30 tot 10.00 uur opent de school weer haar deuren voor de ouders zodat er 
weer eens een kijkje genomen kan worden in de klassen. U bent op deze ochtend van harte welkom in de 
groep(en)  van uw kind(eren). U kunt de dagelijkse gang van zaken in de klas bekijken en ziet waar de kinderen 
allemaal mee bezig zijn. Leuk als u komt! 

Koffieochtend 
Op woensdagochtend 18 maart is er een koffieochtend voor de ouders van de groepen 5 en 5/6. Vanaf 08.30 bent 
u welkom in de teamkamer. De bijeenkomst begint om 08.45.  

Informatieavond “leren zichtbaar maken” voor ouders 
Wij willen u heel graag meer vertellen over de manier waarop wij het concept leren zichtbaar maken op school gaan 
inzetten. Wat betekent het voor de leerlingen, de leerkrachten en de ouders? Hoe gaat u op school zien dat wij een 
zichtbaar lerende school zijn? Wellicht kunt u zelf al wel een paar vragen bedenken die u wilt stellen. Daar wordt op 
19 mei speciaal een avond voor georganiseerd voor alle ouders. Voor deze avond ontvangt u tegen die tijd een 
uitnodiging. Schrijft u de datum vast in uw agenda?  

Workshop omgaan met pesten 
Op woensdag 2 maart hebben de leerlingen van groep 5/6 een workshop omgaan met pestgedrag bijgewoond. Een 
body and mind health coach (en de vader van een leerlinge uit groep 5a) heeft deze workshop samen met een 
stagiaire verzorgd. Eerst werd een korte presentatie in de klas gegeven waarin duidelijk werd gemaakt wat pesten 
met iemand doet en daarna werd de workshop voortgezet in de gymzaal. Hier werd de kinderen geleerd hoe ze zich 
kunnen opstellen tegenover een pestkop zodat deze geen kans krijgt om te pesten. Een belangrijk onderdeel van 
de workshop was ook elkaar helpen als je ziet dat iemand gepest wordt of zich niet veilig voelt. Al met al een 
leerzame en inspirerende ochtend en wij willen de vader van onze leerling en zijn assistente heel hartelijk bedanken 
voor deze activiteit.  

          

 

 



Zeeheldenbibliotheek 

Graag willen we de Zeehelden-Bibliotheek, wijkbibliotheek van het Zeeheldenkwartier, nogmaals onder uw 
aandacht brengen. Op de website www.zeeheldenbibliotheek.nl  vind u het programma voor de maanden maart en 
april.  

Inloggen Parnassys 

Op 18 maart vindt er een wijziging plaats voor wat betreft het inloggen in Parnassys. Alle ouders/verzorgers met 
een ouderportaal-account krijgen een nieuw inlogscherm te zien en voor u zal er na het inloggen ook automatisch 
een ParnasSys ID worden aangemaakt. Komt het e-mailadres van u in verschillende accounts voor? Dan krijgt u 
het verzoek om accounts te koppelen. De software helpt u door de wijziging heen.  

Voorlezen bij de kleuters 

In groep 5 kunnen de kinderen natuurlijk al heel goed lezen en wat is nou leuker om dat aan de kleuters te laten 
zien en vooral horen. Voor de vakantie hebben een aantal kinderen uit groep 5a dit al gedaan en ook vandaag 
waren er weer leerlingen aan de beurt om hun leeskunsten te vertonen. Zij doen dit in de leesvorm “theaterlezen”. 
Zij lezen een verhaal voor waarbij iedere lezer een rol heeft. Een soort toneelstukje dus. Zowel de voorlezers als het 
publiek vonden het heel erg leuk. De kinderen van de groepen 1-2 hebben laten zien dat ze heel goed kunnen 
luisteren.  

              
  
Vakantierooster 2019-2020 
Herfstvakantie                       21-10-2019 t/m 25-10-2019 
Kerstvakantie                        23-12-2019 t/m 03-01-2020 
Voorjaarsvakantie                 24-02-2020 t/m 28-02-2020 
Goede vrijdag                       10-04-2020 
2e Paasdag                           13-04-2020 
Meivakantie                           27-04-2020 t/m 08-05-2020 
Hemelvaart                            21-05-2020 t/m 21-05-2020 
Tweede Pinksterdag              01-06-2020 
Zomervakantie                       20-07-2020 t/m 28-08-2020 
 
Belangrijke data: 
Open inloop                           10 maart 
Koffieochtend 5 en 5/6          18 maart 
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