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We zijn weer goed
begonnen. De eerste
week is achter de
rug, het schoolritme
begint er weer in te
komen.
De Openingsviering
donderdagmiddag
liet zien en horen
hoe graag kinderen
weer naar school wilden: ze willen elkaar
weer zien en ontmoeten, ze willen nieuwe dingen leren.

Tel: 0226 352552
directie.ruimteschip@skowf.nl
www.bsruimteschip.nl

jaar tegemoet.

Deze Gouden Weken
zijn belangrijk voor
de rest van het
schooljaar. Wat zijn
de regels? Wat wil de
nieuwe meester of
juf? Hoe vormt de
groep zich. Als leerkracht mooi om aan
te werken. Met het
resultaat gaan we na
de Gouden Weken
een Gouden School-

De komende periode
Agenda
Maandag

24 augustus

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25
26
27
28

Maandag
Dinsdag

31 augustus
1 september

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

2 september
3 september
4 september

augustus
augustus
augustus
augustus

STARTGESPREKSWEEK
• 19:00 Sluiting inschrijving Startgespreksweken
•
• Schoolzwemmen groep 5-6 en 7-8
•
•
STARTGESPREKSWEEK
• 9:15 Uitzwaaien groep 7-8
• Texelkamp groep 7-8
• Texelkamp groep 7-8
• Texelkamp groep 7-8
• Texelkamp groep 7-8
• 19:00 Groep 7-8 terug in Opmeer

Deze week: Startgepreksweek
De komende drie weken staan in het teken van de Startgespreksweken. Via
Parro hebt u een uitnodiging gehad zich
in te schrijven voor een gesprek met de
groepsleerkracht. Nieuw dit jaar is dat
we de kinderen van groep 3-4 mee verwachten bij deze gesprekken. Op deze
manier geven we nog meer invulling aan
de driehoek school – ouders – kind en
aan de autonomie van de kinderen.
Via Parro is ook gevraagd om een aantal
vragen over uw kind in te vullen, dit mag
natuurlijk ook met uw kind. Als u het

antwoord voor het gesprek aan de leerkracht terugstuurt, kan die zich nog beter voorbereiden op het gesprek.
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De aanmelding voor de startgesprekken
sluit maandag 19.00 uur.

Woensdag 26 augustus:
Schoolzwemmen
We vermelden het hier nog maar een
keer: het zwembad sluit op 20 september, tot die tijd blijven we op woensdag
zwemmen met de groepen 5-6 en 7-8.

Wat nog komen gaat
10 september: Schoolfotograaf
Donderdag 10 september komt de Schoolfotograaf op
school voor portret- en groepsfoto’s.
Door de corona-beperkingen kunnen er helaas geen foto’s met broertjes en zusjes van
buiten de school worden gemaakt.

12 april: Ugandamars
Vorig jaar zouden we de 40e en tevens laatste Ugandamars lopen, onze sponsorloop ten bate van het
werk van pater Kees Groenewoud in Uganda.
Door corona kon deze toen niet doorgaan. We
hebben een nieuwe datum geprikt en hopen dat
we er nu wel een feestelijke dag van kunnen maken: maandag 12 april.

Extra aandacht voor
Parro: nieuwe manier van inloggen
Het zal u niet ontgaan zijn: Parro heeft een nieuwe manier van inloggen voor ouders.
Deze nieuwe manier van inloggen maakt het mogelijk in de toekomst ook nieuwe
functies in te zetten door Parro.
Om de overstap naar het nieuwe inloggen helemaal af te ronden, vraagt Parro de ouders een keer opnieuw in te loggen. U logt voortaan in bij ParnasSys. In ParnasSys
beheert de school de gegevens van ouders en kind(eren). Deze inlogpagina ziet er
voortaan wat anders uit.
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In de app van Parro ziet u een scherm waar Parro u vraagt een keer opnieuw in te
loggen.

Klik op Opnieuw inloggen om naar de inlogpagina te gaan. Vul hier het e-mailadres en
wachtwoord van uw Parro-account in en u bent klaar.
Het e-mailadres voor Parro kan overigens alleen nog maar het e-mailadres zijn dat u
aan school hebt opgegeven en dat wordt gebruikt in ParnasSys.
Via het Bereikbaarheidsformulier kunt u het e-mailadres opgeven waarmee u via ons
wilt communiceren. Per gezin maximaal twee e-mailadressen.
Gebruikt u alleen de webversie van Parro via talk.parro.com? Dan brengt Parro u
voortaan naar de nieuwe inlogpagina waar u kunt inloggen met het e-mailadres en
wachtwoord van je Parro-account.
Vragen over deze nieuwe manier van inloggen kunnen wij niet altijd voor u beantwoorden of oplossen. Het is dan ook verstandig om voor alle storingen / problemen
met Parro een mailtje te sturen aan support@parro.com. Vermeld in de mail uw gebruikersnaam en de storign, dan neemt Parro snel contact met u op.

Toestemming beeldmateriaal
Ieder schooljaar hebben we toestemming van u nodig om beeldmateriaal te delen. Dit
deden we via een vraag op het Bereikbaarheidsformulier.
Dit jaar vragen we u om uw voorkeur aan te geven via Parro. In het Beleid Beeldmateriaal (klik HIER) leggen we kort uit waarvoor we beeldmateriaal (met name foto’s)
van de kinderen willen gebruiken.
We vragen u om in Parro de volgende stappen te volgen:
• Ga 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.
Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
U kunt met een paar kliks doorgeven waar u wel en juist geen toestemming voor
geeft. Ook tijdens het schooljaar kunt u inzien wat u aan het begin heeft doorgegeven.
Wat zijn de voordelen voor ons als school?
Door Parro in te zetten voor de verzamelen van privacy-voorkeuren is er geen gedoe
meer met briefjes uitdelen.
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Het bespaart ons ook veel werk: we hoeven uw voorkeuren niet meer handmatig over
te nemen in ParnasSys.

Jarigen

“Juf, ik ben geboren op mijn verjaardag”
De komende week zijn
23 augustus: Saar (gr5)
26 augustus: juf Myrna
27 augustus: Yasin (gr6)
jarig.
We wensen jullie
een hele fijne verjaardag.

Uitsmijters

