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Geachte ouder(s), verzorger(s),
Op dinsdag 9 juli stond er een ijscokar op de speelpleinen om alle kinderen te trakteren op
een ijsje. Het was een afscheidscadeautje van de “oude” ouderraad. Het heeft de kinderen
goed gesmaakt, dus dank jullie wel daarvoor. En een nog groter dank je wel voor alle
ondersteuning en werk van de afgelopen jaren. Het stokje is inmiddels overgedragen aan
nieuwe ouders. We hopen dat zij dit stokje op dezelfde manier zullen dragen.
Komend schooljaar veranderen de schooltijden en gaan we gebruik maken van een nieuwe
schoolapp. Daarom de informatie nogmaals op papier.
Schooltijden
Voor alle groepen worden de schooltijden:
Maandag
08.30 – 12.00 uur
13.15
Dinsdag
08.30 – 12.00 uur
13.15
Woensdag
08.30 – 12.15 uur
Donderdag 08.30 – 12.00 uur
13.15
Vrijdag
08.30 – 12.00 uur
13.15

– 15.00 uur
– 15.00 uur
– 15.00 uur
– 15.00 uur

Overstap naar nieuw ouderplatform
Eind juli stoppen we met de Social Schools app. We stappen over naar een nieuw ouderplatform
dat gekoppeld is aan ons schooladministratiesysteem. Hierdoor hebben we veel extra
mogelijkheden om u op allerlei gebied op de hoogte te stellen. In deze veilige omgeving (AVG
proof) delen we berichtjes met u, kunt u foto’s bekijken, kunt u zich aanmelden voor activiteiten
en de tienminutenavond plannen.
Voor u is het belangrijk om alvast de nieuwe app op uw telefoon of tablet te installeren. U vindt
de app in de appstore onder de naam Parro.

Op de computer is Parro bereikbaar op: https://talk.parro.com. Handig om de link alvast op uw
bureaublad te zetten of bij de favorieten te plaatsen.
Verwijder Social Schools nog niet voor eind juli omdat we tot dat moment de berichten nog via
deze app naar u sturen. In de zomervakantie ontvangt u op het bij ons bekende e-mailadres een
link waarmee u een account kunt aanmaken in de app. Ook krijgt u per kind een unieke koppelcode,
zodat u de berichten van de groep van uw kind kunt volgen. Na de zomervakantie kunt u natuurlijk
op school terecht als het nog niet gelukt is. Meer informatie vindt u op de site onder:
www.parro.com/ouders
Dag allemaal
Kortgeleden heeft u van ons een brief ontvangen waarin de nieuwe directeur van de school,
Carin de Koning, werd voorgesteld.
De komst van de nieuwe directeur betekent tegelijkertijd de afronding van mijn interimperiode op de Regenboog.
Ik heb een kleine anderhalf jaar met heel veel plezier op de Regenboog gewerkt. Ik heb
samen mogen werken met een team dat bestaat uit jongere en oudere leerkrachten die
gedreven en ervaren zijn en welke mooi onderwijs geven aan uw kind.
Op het moment dat Herman Liefaart afscheid nam, was het best wel wennen voor iedereen.
Na 33 jaar een nieuw gezicht…
Maar de openheid waarmee het team, de kinderen en u met mij in zee zijn gegaan was
hartverwarmend. Samenwerking kan alleen tot stand komen als er wederzijds ruimte voor
wordt gegeven. En die ruimte heb ik zeker ervaren. Ik dank hen en u voor dit vertrouwen en
wens iedereen de komende jaren heel veel succes met de verdere bouw aan deze school
waarin kleur wordt gegeven aan je toekomst!
Marga Böhmers

2 september
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