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Latex-verbod 
Zoals vorig schooljaar al aangegeven wordt onze school sinds vorig schooljaar bezocht door een 
leerling met een serieuze allergie. Het betreft Latex en dit materiaal kunnen we dan ook vanaf heden 
niet meer binnen onze schooldeuren gebruiken. Schoonmaakhandschoenen en ballonnen zijn 
voorbeelden waar deze stof in kan zitten. 

 
Parro 
Vanaf dit schooljaar zijn we gestart met Parro. We vinden het heel fijn om te 
zien dat de meeste ouder(s)/ verzorger(s) zich al hebben aangemeld. Op deze 
manier krijgt u alle belangrijke informatie tot u, maar ziet u ook foto’s en 
video’s van de groep van uw kind(eren).  
Is het nog niet gelukt om u aan te melden, laat dit dan even weten. We 
helpen u graag. 
 
Verder zijn er een aantal mogelijkheden in Parro die we gaan gebruiken. Hieronder worden ze kort 
toegelicht; 

1. (Chat)bericht sturen 
U kunt als ouder(s)/ verzorger(s) ook altijd via Parro een berichtje sturen naar de leerkracht(en) van 
uw kind(eren) als u een belangrijke mededeling en/of vraag heeft. Onder schooltijd is er helaas niet 
de mogelijkheid voor de leerkrachten om antwoord te geven. Aangezien ze dan les aan het geven zijn 
en niet de Parro app constant kunnen controleren. Dit doen de leerkrachten voor en na schooltijd. 
Dus is er iets dringends onder schooltijd te melden, dan kunt u beter even naar school bellen. 
 
U kunt een bericht sturen door een chatgesprek te starten in Parro. 
Hier moet u de volgende stappen voor doorlopen: 
Stap 1: Klik op de tab voor gesprekken in Parro (derde tab)  
 
Stap 2: Klik op het plusje bovenaan de pagina om een gesprek te 
starten. 
 
Stap 3: Selecteer de leerkracht die deel moet nemen aan het 
gesprek. Met de pijltjes kunt u de lijst uit- en invouwen. Zet een 
vinkje bij de leerkracht die u deel wilt laten nemen aan het gesprek. 

Vrijdag 10 september Groep 1-2 zijn vrij 

Ma. 27 t/m do. 30september Kindgesprekken groep 3-8 en oudergesprekken groep 1-2 

Vrijdag 1 oktober Groep 1-2 zijn vrij 

Maandag 4 oktober Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij 

Dinsdag 5 oktober Studiedag van OPO-R. Alle leerlingen zijn vrij 



 
Stap 4: Klik op gereed als u alle deelnemers hebt toegevoegd. 
 
Stap 5: Vervolgens komt u in het volgende overzicht. Hieruit kiest u welk soort gesprek u wilt starten. 
Een kindgesprek (met eventueel duo leerkracht) of een één op één gesprek (met 1 leerkracht) 
 
Stap 6: Nu kunt u het bericht typen en versturen. 
 

2. Absentie melden 
Via Parro kunt u ook uw kind ziekmelden of een afwezigheid doorgeven voor de tandarts of 
huisarts. Klik hiervoor op de knop absentie melden. 
 

3. Oudergesprek inplannen 
Vanaf dit schooljaar gaan we alle oudergesprekken inplannen via Parro. U ontvangt vanuit school via 
Parro een mededeling dat u zich kunt inschrijven voor deze gesprekken via de gespreksplanner van 
de Parro app. Dit kan dus alleen op uitnodiging vanuit school. Wilt u tussendoor een gesprek met de 
leerkracht, omdat u een vraag heeft of u eventueel zorgen maakt, dan kunt u dit via de mail, 
telefonisch of een Parro bericht aangeven. 
 

4. Privacy voorkeur aangeven 
Via Parro is het ook mogelijk om uw toestemming voor het wel of niet gebruiken van beeldmateriaal 
door te geven. Dit dient elk jaar gevraagd te worden aan u. Dit schooljaar doen we dat middels Parro. 
Dit kunt u doen via de volgende stappen: 

1. Ga in de app naar het tabblad Instellingen. 
2. Tik op Privacy-voorkeuren. 
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het 
kind. U kunt dan aangeven of uw wel of niet toestemming geeft. Dit kunt u altijd aanpassen 
als er toch iets veranderd in uw keuze.  

Verzoek is om dit uiterlijk vrijdag 24 september ingevuld te hebben. Alvast bedankt hiervoor. 
 

Corona 
Aangezien de ‘R’ in de maand is, komt de verkoudheid ook weer meer om de hoek kijken. In deze tijd 
is dat dan toch lastig en stoeien we met vragen; Wat is veel hoesten?, Wanneer wel thuis blijven 
hiervoor en wanneer niet? Wel of niet testen? We hanteren hiervoor de zogenaamde corona 
beslisboom die met het vorige Waayernieuws is meegestuurd. 
Ook kunt u hem op de site https://www.boink.info terugvinden. 
 
Hierin leest u ook als een kind veel hoest of last heeft van benauwdheid (niet voorkomend uit astma 
of hooikoorts) of koorts (38,0 of hoger) heeft. Dat een kind dan thuisblijft. Er wordt dan ook dringend 
geadviseerd om het kind te laten testen. Bij een negatieve testuitslag mag het kind namelijk weer 
naar school, ook als nog niet alle klachten weg zijn. Hierdoor kan het dan snel weer deelnemen aan 
de lessen in de klas i.p.v. schoolwerk thuis te maken. Kiest u er als ouder(s)/ verzorger(s) voor om 
niet te testen, dan mag het kind pas terugkomen als hij/zij 24 uur klachtenvrij is. 
 
Indien er sprake is van ziekte bij leerkrachten en zij geen les kunnen/mogen geven gaan we in die 
situatie natuurlijk op zoek naar vervanging. Mocht dat niet lukken dan zullen wij genoodzaakt zijn 
deze groep naar huis te sturen en krijgen zij schoolwerk om thuis te maken.  
 

 
 
 

https://www.boink.info/


Kind- en oudergesprekken 

In de week van 27 t/m 30 september staan de kindgesprekken van groep 3 t/m 8 en de 
oudergesprekken van groep 1-2 gepland. U ontvangt hier eind volgende week een mededeling over 
in Parro, waarin wordt aangegeven wanneer u het gesprek voor uw kind(eren) kunt inplannen. 
Deze gesprekken voeren we op school met inachtneming van 1,5 meter. Verder is het verzoek om 
niet te vroeg te komen voor uw gesprek en buiten te wachten. U wordt door de leerkracht buiten 
opgehaald. 
 

Verbinding 
In het vorige Waayernieuws hadden we al aangegeven dat u als ouder(s)/ verzorger(s) alleen op 
uitnodiging de school in mogen komen. Hierdoor kunt u helaas niet zomaar een kijkje in de school 
nemen. Aangezien we het wel belangrijk vinden dat u betrokken blijft bij de klas van uw kind(eren), 
zullen we met regelmaat foto’s en/of video’s delen van de klas waarin u een sfeerimpressie krijgt als 
de leerlingen aan het werk zijn. Op die manier hopen we u een kijkje in de klas te kunnen geven, 
zodat u een beeld heeft waarmee de leerlingen bezig zijn. Voor de privacy blijft het ook van belang 
dat deze filmpjes niet met derden of op social media gedeeld worden.  
 
Verder zorgen de leerkrachten er ook voor dat als de leerlingen uit zijn, ze mee naar buiten lopen. Op 
die manier kunt u altijd nog even snel iets aan de leerkracht van uw kind(eren) vragen.  
 
Op deze manier hopen we de verbinding met u te kunnen waarborgen. Samen met u dragen we zorg 
voor de kinderen en hier hebben we elkaar voor nodig. Dus zullen wij ook blijven zoeken naar de 
mogelijkheden binnen de gestelde kaders. 
 

Jaarplanning 

Bij het laatste Waayernieuws van vorig schooljaar heeft u ook de jaarplanner ontvangen. Hierop 
staan alle activiteiten en belangrijke data voor het hele schooljaar vermeld. Aangezien corona de 
komende periode nog zeker aanwezig zal zijn in de gehele maatschappij, kan het voorkomen dat 
geplande activiteiten niet door kunnen/ mogen gaan of dat ze in een aangepaste vorm worden 
voortgezet. Is dit het geval, dan zullen wij u hierover informeren. Heeft u de jaarplanner om wat voor 
reden niet ontvangen of u bent deze kwijt? Laat het even weten, dan sturen wij die alsnog toe. 
 

Schoolfruit 
We hebben ons deze week ingeschreven voor het schoolfruit voor dit schooljaar. Áls we worden 
ingeloot dan zal daar over circa een maand via het Waayernieuws meer over worden uitgelegd. 
We hebben in ieder geval afgesproken dat de maandag is en alle overige dagen fruitdagen zijn. Dit 
betekent dat alle leerlingen op dinsdag t/m vrijdag voor hun 10-uurtje fruit van u meekrijgen. 
 


