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 Nieuwsblad  

23 september 2020 

 
In dit nummer 
Schoolapp  
SOS-formulieren 
Corona-update 
Groene schoolplein  

Op de kalender 
26 september: Doe-dag groene schoolplein 
30 september t/m 9 oktober: Kinderboekenweek 
2 oktober: Algemene Leden Vergadering (ALV) OV 
5 oktober: Cultuur dag  

 

Algemeen  
 

Schoolapp  
We hebben begrepen dat de nieuwe schoolapp niet altijd even snel opent en werkt. Ook wij ondervinden dit 
probleem. We hebben Parandcom gevraagd om tips. Zij geven aan dat  ze niet lang geleden een aantal grote 
performance verbeteringen hebben doorgevoerd en dat de app op zowel Android als iOS toestellen binnen een 
paar seconden hoort te openen.  
 
Het is handig om te controleren of de appversie wel up to date is. Op de meeste moderne apparaten worden 
updates periodiek automatisch uitgevoerd. App updates kunnen ook handmatig geïnstalleerd worden vanuit de 
App Store op iOS of de Play Store op Android. 
 
Mocht je de laatste versie al hebben dan is het vermoeden dat het aan het toestel ligt. Een al wat oudere (of heel 
volle) iphone is wat trager dan de nieuwe iPhone-modellen, ondanks dat de iOS versie wel up-to-date is.  
 
Als tip wordt nog gegeven om de app eens te verwijderen om de cachegegevens te wissen. Ze geven aan een 
andere oplossing helaas niet te hebben.  

Herhaling oproep invullen SOS-formulieren 
We hebben nog niet van iedereen ingevulde SOS-formulieren ontvangen. Deze kun je vinden in de app onder de 
button ‘praktisch’ het ‘SOS-formulier’. We willen jullie vragen dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen zodat 
we altijd de juiste informatie (adres, telefoonnummer etc.) hebben in geval van nood. 
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Corona update  
 
Afgelopen vrijdag zijn er tijdens de persconferentie weer wat veranderingen omtrent Corona aangekondigd. Zo 
mogen basisschoolkinderen met een verkoudheid naar school mits ze (in de voorgaande 10 dagen) niet in contact 
zijn geweest met iemand met Corona.  
Hieronder vind je de laatste update van de Boink beslisboom die wij volgen.  
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Speerpunt 8 
We werken aan blijvende aantrekkingskracht 

 
 

Groene schoolplein 
Aanstaande zaterdag 26 september staat er weer een doe-dag groene schoolplein op de planning. 
 
We gaan samen hard aan het werk om de laatste fase van het voorplein af te ronden. 
We willen het blauwe goaltje en de ballenpaal uitgraven en naar de tijdelijke opslag brengen.  
We willen een podium maken. Ook moet het onkruid worden gewied en moet de heg worden gesnoeid.  
 
Er is genoeg ruimte op het plein om op verschillende plekken, met afstand, aan de slag te kunnen.  

Mocht je een bijdrage kunnen leveren, graag! Alle hulp is weer zeer welkom        
We starten om 09:00 uur. Mocht je later aan willen sluiten, kan dat natuurlijk ook!  
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