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Kinderkunstweek 

 

Parro staat vol met prachtige foto’s! Er worden 

zoveel mooie dingen gedaan in alle klassen. Het 

thema ‘Bomen in de kunst’ spreekt enorm aan, 

dat is ook te zien op het plein. Dinsdagmiddag 

hebben alle- ja echt alle!- kinderen samen deze 

boom getekend en gekrijt. Dus zolang het niet 

regent, kunt u ook buiten genieten van onze 

creatie! 

 

 

Vrijdag  was onze slot activiteit. Bomen zijn 

buiten, dus de slot activiteit was ook buiten. Met 

alle groepen samen zijn we op pad geweest. Aan 

bomen buiten valt veel te zien, onder de bomen 

kun je lekker spelen en ook gezellig met elkaar 

eten! We hebben genoten van het mooie weer, 

van alles wat we buiten zagen en van elkaar. Op 

Parro is er van alles over te zien! 

 

 

Volgt u ons al op Instagram? 

Oekraine actie en Vastenactie 

Wat nemen de kinderen veel flessen mee! Elke 

dag komen er tassen vol bij. Vaders/moeder die 

dat wegbrengen hebben er hun handen vol aan… 

en het levert veel geld op voor de vluchtelingen 

uit Oekraïne. Aan iedereen die flessen meeneemt 

en wegbrengt voor het goede doel: hartelijk dank! 

Er is al 83,05 euro opgehaald en we gaan nog even 

door met de flessenactie! 

Tot Pasen sparen we ook voor de goede doelen 

van de Vastenactie. Want niet alleen de 

vluchtelingen uit Oekraine hebben hulp nodig. We 

sparen deze weken ook voor hulp aan Syrische 

vluchtelingen in Libanon. En voor het aanleggen 

van waterpompen en zaaigoed voor de Maya’s in 

Guatemala. We hopen dat het u lukt om de 

kinderen wat geld mee te geven voor het 

spaardoosje in de klas! 

 Uit het team 

In de vorige Vlotte Babbel las u dat juf Lida aan 

het eind van dit schooljaar afscheid neemt. Zo 

jammer voor ons als school! Natuurlijk gaan we op 

een mooie manier afscheid van haar nemen.  
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Het betekent ook dat er een vacature is in de 

onderbouw, na de zomervakantie. We zijn erg blij 

dat juf Jeanet graag in de schakelklas wil gaan 

werken. En dat er een fijne juf of meester 

reageert op de advertentie die vorige week is 

uitgegaan. Natuurlijk houden we u op de hoogte! 

 

Tevredenheidsonderzoek 

Heeft u er al aan gedacht om dit onderzoek in te 

vullen? Hartelijk bedankt! Bent u het vergeten? 

Gelukkig, het kan nog. Meedoen is anoniem en we 

vinden uw mening heel belangrijk! Er zijn nog 

meer antwoorden nodig om betrouwbare 

conclusies te kunnen trekken. Mogen we rekenen 

op uw medewerking? De link wordt ook via Parro 

gestuurd. 

klik hier! 

 

Teamdag 23 maart: een verslag 

Woensdag waren alle kinderen vrij. Wat een geluk 

dat de zon scheen die dag! We hopen dat de 

kinderen ervan hebben genoten. Wat hebben wij 

gedaan die dag?  

We zijn gestart met het bekijken van alle toets- en 

observatieresultaten van januari en februari. 

Daaruit trokken we een paar conclusies: 

1. Ons reken- en spelling onderwijs geeft steeds 

betere resultaten. We leggen als team onze 

werkwijze vast, zodat we deze resultaten 

vasthouden. 

2. Begrijpend lezen is een moeilijk vak. Dat zien 

we aan de resultaten. Volgend schooljaar zullen 

we op onze studiedagen tijd besteden aan 

begrijpend lezen.  

3. De observaties in de kleutergroepen helpen ons 

om ook de jaren daarna goed te zien waar we bij 

kinderen op moeten letten. We zorgen ervoor dat 

we ook na groep 2 goed op de hoogte zijn van hoe 

de kleuterperiode is geweest. 

We hebben een plan bedacht om ons rapport 

beter te maken. En we hebben geleerd en gepraat 

over goed omgaan met alle verschillen die er zijn 

tussen kinderen op het gebied van gedrag- we 

noemen dit het pedagogisch contact. Kortom, een 

studiedag waar uw kind als het goed is beter van 

wordt! 

 

Spelen op het plein na schooltijd 

We hebben op het plein voor de school alle 

ruimte om te spelen, ook na schooltijd. Als dit op 

een fijne manier gebeurt, vinden we dat 

fantastisch, want buiten spelen is ontzettend goed 

voor kinderen. Nu hangen er sinds kort bordjes 

met ‘Eigen terrein’ en ‘Verboden voor 

onbevoegden’. Niet omdat je er niet mag spelen, 

maar wel omdat de politie als het nodig is kan 

handhaven bij overlast. Het helpt om samen te 

zorgen voor een veilige en fijne buurt. 

 

Ouderbijdrage van 20 euro 

Voor alle vrolijke, gezellige en feestelijke dingen 

die we als school doen, vragen we een kleine 

bijdrage, ieder jaar. Nog niet alle ouders hebben 

dit betaald. Wilt u dat alsnog doen? Dit moet op 

rekeningnummer NL98 RABO 03122195 63 ter 

name van Onze Wijs. Als mededeling graag 

vermelden: naam van uw kind en groep. 

Kunt u dit bedrag niet betalen? De ouderbijdrage 

is vrijwillig. Wij sluiten kinderen nooit uit van 

activiteiten. Daarover hoeft u zich geen zorgen te 

maken. Een berichtje dat betalen niet lukt, stellen 

we wel op prijs. 

 

Het team van het Vlot. 
Namens hen, Jeanette van Loo, directeur. 
 

 

https://onderzoek.scholenopdekaart.nl/onderzoek/C3SNFXD

