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Schooljaar 2020–2021 nr. 04  25 sept. t/m 9 okt. 2020 

Terugblik 

We zijn alweer een aantal weken op weg in dit schooljaar. De kinderen zijn alweer gewend in de nieuwe 
groepen en werken met veel plezier en inzet aan alle opdrachten en leerstof. Fijn dat we vanaf deze week 
ook weer oudergesprekken op school kunnen houden, om u als ouders/verzorgers persoonlijk te spreken.  
 
Vanaf komende week doen we als school mee met de christelijke kinderboekenweek. Het thema hiervan 
is ‘en toen?’ We gaan in de groepen terug naar de tijd van ridders en kastelen, de Romeinen, en nog veel 
meer. U zult hier op Parro vast over zien en horen!  
In OB1, OB3 en MB1 zijn we al begonnen met het thema ‘ridders en kastelen’. Wat een leuk onderwerp 
om aan te werken! ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Nieuwe beslisboom 

Nu verkouden kinderen wel weer naar school mogen (behalve als zij hoesten, koorts hebben of benauwd 
zijn), hebben we vanuit PCPO een nieuwe ‘beslisboom’ gemaakt. Hierin kunt u gemakkelijk zien wanneer 
uw kind wel of niet naar school mag. Bij deze nieuwsbrief en via Parro ontvangt u vandaag deze nieuwe 
beslisboom. Wilt u deze goed doorkijken en bewaren om te gebruiken wanneer u twijfel heeft of uw kind 
naar school mag?  

 

 

Drinkpakjes/verpakkingen liever niet mee 

naar school 

Ook als school willen wij graag ons steentje bijdragen aan een beter milieu. 
Daarom willen we u vragen om liever geen pakjes drinken mee te geven, 
maar drinken in een (goede) drinkbeker of dopper. Dit scheelt veel afval, 
wat beter is voor het milieu en voor onze prullenbakken en containers. 
Wanneer uw kind wel een pakje of wegwerpflesje meeneemt, geven we 
dit wel weer mee terug naar huis als het leeggedronken is.  

 

 

 

 

Nog even een tip! 

Vanwege het Coronavirus moeten we blijven ventileren. Ook nu 
het koud wordt moeten de ramen in de klassen open. Het is 
daardoor soms best fris in het lokaal. Een tip van ons als 
leerkrachten: trek uw kind voldoende kleding aan. Het liefst iets 
met laagjes (een vest over een T-shirt of een trui over een T-shirt), 
dan kan uw kind het zelf een beetje aanpassen aan de temperatuur 
in de klas. Wilt u indien u dit nodig vindt de kleding voorzien van 
naam.  

 
 

 

Agenda  
21 sept. – 9 okt.:  Oudergesprekken 
12 – 16 oktober:  Herfstvakantie 
19 oktober:   Studiedag, alle leerlingen vrij 
21 oktober:   Hoofdluiscontrole 
29 oktober:   Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 

Bijlagen 

❖ PCPO beslisboom ‘mag mijn kind naar school?’ 
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Doordenkertje 
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