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Belangrijke data in oktober

Woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek


Donderdag 3 oktober: Studiedag Proceon – kinderen zijn vrij om 12 uur vrij!



Vrijdag 11 oktober: boekenbeurs



Maandag 21 oktober: start herfstvakantie t/m 27 oktober



Maandag 28 oktober: compensatie dag: leerlingen vrij!

Zoon voor juf Saskia
Op 14 augustus is juf Saskia bevallen van een gezonde zoon: Fedde Joas Jongerden! Via deze weg wensen wij
hen heel veel liefde en geluk!
Parro
Zoals u wellicht al in de app heeft gezien is deze alweer volop in gebruik. Wij hebben via ons digitale
systeem Parnassys de agenda kunnen synchroniseren met de agenda van Parro, dit scheelt namelijk een
hoop meldingen. Helaas staan niet alle eindtijden goed en lijkt het dus soms dat we tot 16.00 naar school
moeten: gelukkig is dit gewoon 14.15 uur!
Vanaf vandaag kunt u in de Parro app ook reageren op een vraag of oproep van de leerkracht van uw kind en kunt u ook
een gesprek starten met éen of meer ouders uit de groep van uw kind. Voor deze chat functie heeft u geen telefoon- of
e-mail gegevens van de andere ouders nodig. De gesprekken lopen via ParnasSys en daarom blijven telefoon- en
mailadressen onzichtbaar.
Hoe werkt het?
Komt er een gesprek binnen van de leerkracht of een andere ouder, dan krijgt u een push up bericht op uw telefoon,
tablet of PC. U ziet dan een blauwe stip staan achter de naam van diegene die een gesprek wil starten met u. Door hierop
te klikken, kunt u hierop reageren.
Wilt u zelf een gesprek starten, bijvoorbeeld om aan de ouders van een klasgenootje van uw kind te vragen of ze bij
elkaar kunnen spelen na schooltijd, dan klikt u in Parro op “gesprekken” en op de naam van de betreffende ouder.
Toestemming voor de school om beeldmateriaal van uw kind te plaatsen
Ieder schooljaar heeft de school uw toestemming nodig om beeldmateriaal van uw kind te mogen delen. U kunt via Parro
uw voorkeuren doorgeven en wij vragen u vriendelijk om onderstaande stappen te doorlopen, zodat wij precies in kaart
hebben waar u wel of geen toestemming voor geeft.
U geeft uw voorkeuren weer via de volgende stappen:
· Ga in Parro naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
· Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
· Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld en als deze niet goed (meer) staan,
wijzigt u de voorkeuren. Uw voorkeuren worden voor de school automatisch geadministreerd in ParnasSys.
Wat zijn de voordelen voor u als ouder? U kunt met een paar klikjes doorgeven waar u wel of geen toestemming voor
geeft. Ook tijdens het schooljaar kunt u inzien wat u aan het begin van het schooljaar hebt doorgegeven.
Informatiemarkt
Op maandag 2 september bent u tussen 17.30 en 18.15 uur van harte welkom voor een rondleiding met uw eigen kind(eren)
door de nieuwe groep(en). Tijdens deze rondleiding zal uw kind aan de hand van een strippenkaart de klas laten zien.
Tijdens deze rondleiding krijgt u ook het informatieboekje met alle belangrijke info voor het komende schooljaar.
Vanaf 18.15 uur is er koffie of thee met iets lekkers in de hal en kunt u gezellig met elkaar vakantieverhalen uitwisselen.
Net als vorig jaar staat elke leerkracht bij een kraampje en promoot haar activiteit(en). Wij kunnen uw hulp weer hard
gebruiken bij de verschillende activiteiten voor komend schooljaar, dus schrijf u in!
Onderwijsgesprekken
Een week later vinden op 10 en 12 september de onderwijsgesprekken plaats. Ook wel beter bekend als ‘startgesprek’. Dit
gesprek staat in het teken van uw kind(eren). Vragen zoals: wat heeft uw kind nodig? Waar is hij/zij goed in en wat zijn
het komend jaar aandachtspunten zullen uitgebreid aan bod komen. Vanaf groep 5 kunnen de leerlingen mee naar het
gesprek.
Via de Parro app kunt u zich weer inschrijven voor een tijdvak. Ouders van meerdere kinderen op school zullen voorrang
hebben bij inschrijving. Hierover later meer.
Kamp
Op woensdag 18 september gaat groep 8 al op kamp! Dit jaar gaan we naar Safaripark de Beekse Bergen en verblijven wij
in een echte “Groepsjungalow”. Wij wensen groep 8 alvast heel veel plezier en hopen op mooi weer en veel gezelligheid!
Voor groep 7 wordt inval gezocht.
Schoolreis
Vrijdag 20 september gaan de groepen 1 t/m 7 naar Oud Valkeveen op schoolreis! Wij hopen net als groep
8 op mooi weer en veel gezelligheid. De schoolreisbrief met daarin alle informatie ontvangt u later.

Schoolfonds
De bijdrage van het schoolfonds wordt gebruikt om alle activiteiten (Sint, Kerst, excursies, sporttoernooien, schoolreis
etc.), te organiseren. Uw bijdrage is hard nodig!
Wij vragen u daarom vriendelijk om het bedrag van 75 euro over te maken op de schoolfondsrekening
NL62INGB0002101961 t.n.v. Da Costaschool-schoolfonds, onder vermelding van de naam èn het groepsnummer van uw
kind.
Het schoolfonds wordt beheerd door de penningmeester Ellen Dörr. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
via het mailadres: e.dorr@proceon.nl
Voor leerlingen die in groep 8 zitten en leerlingen die na 1 oktober in groep 1 starten, wordt een bijdrage van 40 euro
gevraagd
Nieuwe leerlingen
Vandaag verwelkomen wij: Lukas in groep 5, Yorick in groep 7, Mika in groep 7, Aimee in groep 2, Helene in groep 6 en
Juliette in groep 8.
Ook zijn in groep 1 veel nieuwe leerlingen gestart vandaag: Merlijn, Riley, Sofia, Lilly, Wieske, Szymon en Pepijn. Wij
wensen hen een hele fijne tijd op de Da Costaschool!
Jarigen deze maand
1 september: Tyler (groep 2)
5 september: Elina (groep 6)
10 september: Quinty (groep 2) en Louise (groep 3)
11 september: Soraya (groep 7)
12 september: Linzy (groep 4)
14 september: Lana (groep 4)
16 september: Levi (groep 5) en Lukas (groep 5)
17 september: Bo (groep 8) en Dustin (groep 8)
20 september: Christina (groep 5) en Yara (groep 8)
27 september: Sarah (groep 7)

Namens het team, een hele leerzame maand gewenst!
Fred Butje en Birgit van der Wardt

