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Beste ouders,
De kop is eraf. Veel leerlingen kwamen afgelopen maandag met een grote
glimlach de school binnenlopen. Wat fijn dat alle leerlingen weer
aanwezig waren. Natuurlijk is de start anders geweest als alle andere
jaren. Geen ouders op het schoolplein of in de school, veel activiteiten
die voorlopig geen doorgang kunnen vinden en veelvuldig handen en tafels
schoonmaken. Dit is nu echter de tijd waarin we leven. Gelukkig merken
we dat veel kinderen het heel fijn vinden om weer met iedereen in een
klas te zitten en is de sfeer opperbest. Dat is in onze ogen, meer dan
ooit, belangrijk in deze gekke tijd.
Kennismakingsgesprekken
Vanwege de corona tijd, waarin we nog steeds zitten, is de afspraak
vanuit Meer Primair dat er geen ouders in de school mogen tot nader
order. Daarom vinden de kennismakingsgesprekken dit jaar via Teams
plaats. Deze gesprekken duren maximaal 15 minuten. Aankomende week
ontvangt u van de leerkracht een overzicht met wanneer u uitgenodigd
wordt voor het kennismakingsgesprek, zodat u met de leerkracht in
Teams, via beeldbellen, het gesprek toch kan voeren. Deze vinden plaats
in de week van 31 augustus en 7 september.
Op De Vredeburg staat de driehoek ouder-kind-leerkracht centraal.
We vinden het dus erg belangrijk om met u als een ouder een goede
start te maken in zo’n gesprek.
Doel van het gesprek zal zijn:

-Kennismaken en een goede basis leggen voor het komende schooljaar.
-Wat verwacht u van dit schooljaar?
-Wat vindt u belangrijk in de benadering van uw kind? Welke doelen en
afspraken kunnen we maken voor het komende schooljaar.

Envelop
Vandaag zijn er enveloppen meegegeven (1 envelop per gezin) waarin de
volgende documenten zitten: toestemming beeldmateriaal (AVG),
toestemming medisch handelen en de leerling gegevens. De vraag is of u
deze documenten zo snel mogelijk weer meegeeft aan uw kind naar
school. Dan kunnen we al deze gegevens aanpassen, zodat de
administratie weer op orde is.

Reminder: Veranderen van schoolapp - van Schoolsunited naar Parro
Zoals u vorig schooljaar al in de flits heeft kunnen lezen, gaan we als
school over naar een nieuwe app, Parro. Aankomende week heeft u, als
het goed is, van de leerkracht een uitnodiging ontvangen om u aan te
melden voor de schoolapp. U kunt hier twee mails van verwachten.
Eentje van Parnassys om een account aan te maken en eentje van Parro
met instructies. Daarna kunt u de groep van uw kind(eren) weer volgen.
Gaandeweg het jaar zullen wij ook steeds meer functies van Parro gaan
gebruiken. We houden u hiervan op de hoogte middels de flits en later
ook via Parro zelf! Lukt er iets niet bij het activeren? Schroomt u niet
om uw vraag te stellen via ict@devredeburg.nl. Kim Treur of Céline van
Vliet zullen u dan zo goed mogelijk proberen te helpen.

We wensen u en uw gezin alvast een fijn weekend!
Blijf gezond en tot maandag!

