
 

 

Nieuwsbrief 6      2 oktober 2020 

Algemeen 
Zoals u deze week op Parro heeft kunnen lezen hebben we de maatregelen weer wat aangescherpt. 
Helaas waren de pijlen in de voetbalbak al na 1 middag verdwenen. De bedoeling is dat het smalle 
paadje naast de voetbalbak wordt gebruikt om van het plein af te lopen en de voetbalbak kan 
worden gebruikt om het plein op te komen. Deze week waren er nog wat ouders van de groepen 3 
t/m 6 die in de ochtend het plein op kwamen. Heel logisch, maar ik wil u verzoeken om uw kind af te 
zetten bij het hek. Spreek bijvoorbeeld af dat ze op de trap nog even zwaaien. 
Houd in de middag bij het ophalen weer zoveel mogelijk afstand tot elkaar en geef elkaar ook de 
ruimte bij het aankomen of verlaten van het plein. 
 
Stepjes 
We hebben met het team overlegd en het is niet meer toegestaan om stepjes in de school te stallen. 
Dit in verband met de veiligheid. Kinderen steppen de school in en uit en de stepjes liggen los in de 
gang wat gevaarlijke situaties geeft. De stepjes kunnen natuurlijk wel buiten bij de fietsenrekken 
geplaatst worden. Vergeet dan niet om deze op slot te zetten. 
 
Brengen en ophalen 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind ’s ochtends op tijd op school is en ’s middags op tijd wordt 
opgehaald. De lessen beginnen om 8:30 en eindigen om 15:15.  
 
Voorstelling  

De groepen 1 t/m 4 hebben op 13 oktober een voorstelling tijdens 
schooltijd. De voorstelling heet Foei Vos!  
De voorstelling vindt plaats op school. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie vanuit de TSO-Komkids 

Doordat er lange tijd geen TSO is geweest zijn er relatief veel nieuwe kinderen. De meeste moeten 
nog flink wennen, vooral het dooreten is voor menigeen nog lastig. Er is zoveel om je heen te zien en 
bedrijvigheid.   Ik weet uit ervaring dat rond de herfstvakantie het vrijwel bij iedereen goed gaat.  

Ter herinnering: 

Geef svp via de app of mail wijzigingen door. Bv komt uw kind op de vaste dag niet of extra op een 
andere dag, laat het mij weten voor 10 uur, dan kan ik de wijzigingen op tijd verwerken.  

  



 

 

Stoepkrijtwedstrijd 

24 september was er een stoepkrijtwedstrijd voor alle TSO-kinderen, die er aan mee wilde doen en 
natuurlijk zat daar voor de winnaars een kleine prijs aan vast.  De jury (meester Frank) had de  
moeilijke taak om daar een keuze uit te maken De kinderen hadden zoveel plezier en alle tekeningen 
waren zo mooi dus dat viel niet mee. 

 

 

 
 
 
 
Belangrijke data: 
Week 5 oktober Toetsweek groep 4 t/m 8 
23 november  Voorlopig adviesgesprekken groep 8 
24 en 26 november Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7 
9 december  Primo studiedag; kinderen zijn vrij 


