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Wij hebben de laatste maanden nogal wat 

problemen ondervonden met het programma 

klasbord. Daarom zijn we uit gaan kijken naar een 

programma met meer mogelijkheden en vooral 

ook meer beveiliging. Wij hebben dat gevonden in 

Parro. Het team van onze school is al een aantal 

weken aan het proefdraaien, en sinds deze week is 

ook 1 groep ouders aangesloten om te testen hoe 

het werkt. In de voorjaarsvakantie ontvangt u van 

ons een email met een uitnodiging voor Parro, en 

na de voorjaarsvakantie gaan we starten. Dit 

betekent dat alle mededelingen van de groep in 

Parro terug te vinden zijn en niet meer op 

klasbord.  

 Altijd op de hoogte 

Het wordt voor ons heel makkelijk om u op de 
hoogte te houden. Onze berichten komen direct 
aan én kunt u, in tegenstelling tot briefjes, niet 
kwijtraken! Uitstapjes organiseren, 
oudergesprekken organiseren, het wordt allemaal 
een stuk eenvoudiger. 

Bekijk de leukste momenten van je 

kind 

U blijft op de hoogte van de leukste momenten 
van uw kind, met foto of filmpje. 

 

Direct contact met onze school 

Wij hebben hiermee één plek in handen om met u 
(privé) en met alle andere ouders te 
communiceren. Wij kunnen via Parro direct 
contact hebben. Parro is een veilige omgeving om 
persoonlijke informatie te delen. Gegevens 
worden beveiligd verstuurd en opgeslagen. Alles 
wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en 
onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie 
is altijd binnen de groep of direct tussen ouder en 
leerkracht. 
 
Mariette Molenaar 

De Muziekdag 
 
De Muziekdag wordt een groot muzikaal 
evenement in Diergaarde Blijdorp.  Naast het live 
volgen van de finale van De Muziekwedstrijd, 
gepresenteerd door Bart Boonstra vanuit De 
Classic Express, kunnen kinderen meedoen met 
een muzikale speurtocht door de dierentuin. Ze 
kunnen ook meedoen aan de muzikale voorstelling 
'Ori Gami Paradijs', zich laten schminken of hun 
eigen muziekinstrument knutselen uit 
afvalmateriaal. Een volledig programma is te 
vinden via www.demuziekwedstrijd.nl 
Meer dan 1300 kinderen in het hele land stuurden 
800 video’s naar De Muziekwedstrijd waarin zij 
hun enthousiasme voor muziek maken lieten zien.  
De finalisten  uit de categorie 9-12 jaar treden live 
op tijdens een spannende finale met aansluitend 
de prijsuitreiking 
Met de speciale code MW18INTRO is 
Diergaarde Blijdorp op 17 februari al 
voor €12,50 te bezoeken! Deze code 
werkt alleen op de website 
van Diergaarde 
Blijdorp (www.diergaardeblijdorp.nl) Let 
op: deze code is dus niet geldig aan de kassa in de 
dierentuin zelf. 
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Februari 2018 

Do           15           Zwemmen 8a 

Vrij.          16          Rapport mee 

Di.            20           Voorstelling 5 en 6 13.30 u. 

                                 Adviesgesprekken gr. 8 

Ma.           19          Voortgangsgesprekken 

Vrij.          23          Studiedag/ lln. vrij 

Za.            24 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie. 

 

Maart 2018 

Ma 5 t/m 9   Controle hoofdluis 

Di. 6              Adviesgesprekken gr. 8 

Di. 13            Zwemmen 3c 

Do. 15            Zwemmen 3/4b 

Di. 27            Zwemmen 3d 

Do. 29            Zwemmen 4/5b 

Vrij. 30            Goede Vrijdag  

 

 

Vakantierooster 2017-2018 
 

 
 
Studiedagen schooljaar 2017/2018: 
-23 februari; 
-13 juni. 
 
 
*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen 
 
 
 
 
 
 
 

Schooljaar  2017-2018  

Herfstvakantie 14 oktober  2017  22 oktober 2017  

Kerstvakantie  23 december 2017 7 januari 2018  

Voorjaarsvakantie  24 februari 2018  4 maart 2018  

Pasen  30 maart 2018 2 april 2018  

Meivakantie  27 april 2018 13 mei 2018 

Pinksteren  20 mei 2018 21 mei  2018 

Zomervakantie  14 juli 2018 26 augustus 2018 

                             AGENDA 


