september 2022
Van de directie
We zijn weer begonnen.

In dit nummer
Parro
Estafette lezen
startgesprekken
vertrouwenspersoon
Rapporten inleveren
Jaarkalender

Na zes weken vakantie was het maandag uit met de vrijheid van de kinderen. Voor sommige leerlingen kwam deze eerste schooldag zichtbaar iets te vroeg, anderen konden
niet wachten naar binnen te gaan.
Op deze eerste schooldag mochten alle papa’s en mama’s mee naar binnen. Samen
naar het lokaal en meelopen tot aan het tafeltjes met het naamplaatje. Een enkele ouder legde e.e.a. zelf vast op de gevoelige plaat.
Na deze entree zijn vervolgens kinderen en leerkrachten fris en fruitig aan de slag gegaan. Er vanuit gaande dat er geen tegenspoed komt wens ik iedereen een mooi schooljaar toe.
Gery Bisseling

Agenda van september
Jarig in september
OPROEP
Even voorstellen

Samen leren jezelf zijn
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Parro
Zouden jullie nog even willen denken aan het aanpassen van jullie privacy voorkeuren in Parro? Dank
alvast! Deze zijn te vinden onder instellingen. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het
ons gerust even weten.
Estafette lezen
Het schoolbreed lezen gaat vanaf 5 september weer beginnen. Dit betekent dat alle kinderen op hun
niveau ingedeeld worden voor lezen en dit gaat klasdoorbrekend. Zij lezen dus niet per se in hun eigen lokaal bij hun eigen juf of meester.
Startgesprekken
Op 12 en 15 september zijn er weer start gesprekken waarvoor jullie je in kunnen tekenen via PArro.
Parro zal begin volgende week daarvoor worden open gezet.
Vertrouwenspersoon
Als vertrouwenspersoon is het belangrijk leerlingen, collega's en ouders te ondersteunen als ze te
maken krijgen met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon voor de A Bos is juf Marjanne. Deze
ondersteuning kan op verschillende manieren, door bijvoorbeeld: het bieden van een luisterend oor,
samen tot een oplossing komen of ondersteunen bij ongewenst gedrag. Maar altijd gericht op het zo
snel mogelijk een eind maken aan het ongewenst
gedrag en het herstellen van vertrouwen. Zij is het beste te bereiken via de mail;
m.klomp@de-mare.org
Rapporten inleveren
Zouden jullie de rapporten weer mee terug willen geven aan de kinderen?
Jaarkalender
De jaarkalenders zijn inmiddels bij de drukker en worden z.s.m. verspreid per gezin. Mocht er toch nog
1 missen, laat het ons gerust even weten. Daarnaast staan ook alle data in de parro agenda. Het is
mogelijk deze ook te synchroniseren met je eigen digitale agenda. Dit kan als volgt:

Agenda september2022
5 september

MR vergadering

13 september

OV vergadering

12 en 15 september

Startgesprekken (intekenen via Parro)

28 september

Informatie avond en zakelijke ouderavond OV en MR

Open de agenda van Parro en klik op de drie bolletjes rechtsboven.
op Koppel agenda en kies een bestaande agenda of kies voor een
we agenda. Nieuwe lokale agenda is de agenda op je telefoon.

De jarigen van september zijn:
9 Noan groep 4
11 Rimke groep 3
12 Lynn groep 3

Klik nu
nieu-

PAGINA 3

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Het team luizenpluizers is nog op zoek naar versterking. Luizencontrole is elke maandag na een
Vakantie. Voor de bieb zijn wij op zoek naar ouders die op donderdag middag vanaf 13.00 uur het
leuk vinden om te helpen. Mocht je je daarvoor aan willen melden of wil je er misschien eerst wat
meer over weten? Bel of mail gerust even met Marije (mn.rothengatter@de-mare.org)

Dit schooljaar zijn er ook twee nieuwe collega’s begonnen, zij stellen zich even voor:

Hallo allemaal,
Dit schooljaar ben ik de juf van groep 4, ik zal me even voorstellen.
Ik ben Joska Haarman, 21 jaar en wonend in Harfsen. Ik hou van gezelligheid en vind het
leuk om creatief bezig te zijn.
Voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd op de pabo in Deventer. Met mijn diploma op
zak, heb ik zin om te beginnen voor groep 4.
Met mijn groep 4 zullen wij in de bieb zitten, wat nu voor de helft is omgetoverd tot
lokaal. Tevens zal ik mij aansluiten bij de MR.
Ik zal alle schooldagen aanwezig zijn. Voor bijzonderheden of een praatje, spreek mij gerust
aan op het schoolplein!
Joska Haarman

Mijn naam is Eva Visser, ik ben 25 jaar oud en kom uit Almelo. Dit schooljaar geef ik op de
maandag les in groep 7/8 en op de donderdag en vrijdag in groep 3. In mijn vrije tijd vind ik
het leuk om te wandelen met onze hond en om leuke dingen te ondernemen met familie en
vrienden. Na een leuke start kijk ik met veel plezier uit naar de rest van dit schooljaar.

Met vriendelijke groet,
Eva Visser

