
                                                                

maandkalender & bulletin  
Jaargang: 23-09    datum: 6 – 1 - 2020 

 

januari 
 

6 weer naar school – gelukkig nieuwjaar! 
nieuwsbrief 9 

7  

8 I.v.m. BHV iedereen uit om 12.30 uur 

9  

10  

  

  

13 Aanschuiftafel locatie Jozefschool 

14  

15  

16 tweedaagse directeuren Present 

17 tweedaagse directeuren Present 

  

  

20 nieuwsbrief 10 

21  

NB. belangrijke data die al gepland staan: 

8 januari en 26 februari maart: iedereen uit om 12.30 uur; leerkrachten gaan op nascholing B.H.V 

en brand. 

Beste ouders, 

Allereerst de beste wensen voor u allen. Laten we er weer een leerzaam en leuk jaar van maken. 

 

Lopende zaken / organisatie: 

Parnassys en Parro: 

Ik kan me voorstellen dat u denkt: ‘zijn dit papegaaien?” ….  

Parnassys is ons leerling-administratie en leerlingvolgsysteem. Hierin staan – op een beveiligde en 

AVG proof plek - alle gegevens die wij nodig hebben om onze leerlingen optimaal te volgen en te 

begeleiden.  

Op het moment dat wij ouders mailen gaat dit ook vanuit Parnassys i.v.m. AVG. Vanaf deze week 

willen wij met een aantal groepen een extra module vanuit Parnassys gaan uit proberen. Het 

betreft de module PARRO, een module gericht op oudercommunicatie en de verbetering van de 

oudercommunicatie. De ouders van de betreffende groepen krijgen via de mail (Parnassys) een 

korte uitlegbrief en daarna via de leerkracht het verzoek om de PARRO app te downloaden (en te 

activeren). Wij willen gaan kijken welke voordelen deze toevoeging biedt voor leerkrachten en 

ouders om zo te kijken of we dit schoolbreed gaan voortzetten.  



 

veiligheid en (fiets)verlichting: 

Op meerdere locaties kwamen ouders bij mij die hun zorgen uit spraken over het feit dat er 

leerlingen van onze school zonder fietsverlichting naar school fietsen. Juist in deze tijd – schemer – 

en juist op kleine fietsen / kinderfietsen, zijn kinderen slechter zichtbaar. Een punt van aandacht!! 

 

Waarom is goede fietsverlichting belangrijk?  (ANWB site) 

In deze grauwe periode en omdat het ’s avonds vroeg donker wordt en ’s ochtend laat licht, is het 

belangrijk dat je goed zichtbaar bent op de fiets. Voor jezelf en andere weggebruikers. Goede 

fietsverlichting helpt daarbij. 

Goede verlichting is in deze periode van het jaar geen overbodige luxe. Automobilisten zie je 

aankomen op de fiets maar slecht verlichte fietsers en voetgangers zie je soms pas op het laatste 

moment. Daarom moet je zorgen dat je goed zichtbaar bent in het verkeer. 

 

Visie op het onderwijs in het algemeen en op het onderwijs op ’t Padland in het bijzonder: 

Toets weken:  

De komende weken zullen de Citotoetsen afgenomen worden. Wij leggen hier geen extra druk of 

nadruk op, maar het zou wel heel fijn zijn als de leerlingen in deze periode geen – buitenschoolse – 

afspraken hebben en gewoon, net als anders, lekker uitgerust op school kunnen komen. 

Voortgezet onderwijs:  

De komende periode is voor de leerlingen (en de ouders) van groep 8 een spannende tijd. De 

scholen voor voortgezet onderwijs zullen de komende periode hun deuren openen voor 

geïnteresseerden en dat is altijd best leuk én spannend. Ook zullen wij met school naar een aantal 

open dagen gaan. Er is een algemene informatiebrochure, maar u kunt ook altijd informatie 

terugvinden en krijgen op de VO school zelf. Deze links geven u misschien ook extra informatie: 

https://www.devogids.nl/informatie-voor-ouders/ 

https://schoolkeuzehulp.nl/naar-de-brugklas/ 
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Thema’s, mededelingen en (buitenschoolse) activiteiten voor ouders / verzorgers en leerlingen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


