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Agenda  
11 november  Sint Maarten 
26 november  Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (L&E) 
4 december  Sinterklaasviering op school 
5 december   Sinterklaas 
18 december  Alle kinderen 12.00 uur vrij 
19 dec.-3 jan.  Kerstvakantie  
 

 

 

Laatste nieuwsbrief via de email 

Deze nieuwsbrief is verzonden via de e-mail én via Parro. Vanaf de volgende nieuwsbrief 
versturen we dit alleen nog via Parro. Verreweg de meeste ouders hebben de app Parro 
geïnstalleerd. De ouders die dat nog niet hebben gedaan hebben een herinneringsmail 
gekregen. Als het installeren niet lukt kunt u contact opnemen met onze administratief 
medewerker Heleen Roelink h.roelink@lauwerseneems.nl  
 

Parro: instellen privacyvoorkeuren voor het delen van beeldmateriaal 

We vinden het waardevol om foto’s en filmpjes met u te kunnen delen. 
Parro biedt hiervoor een veilige en besloten omgeving. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat wij weten wat uw privacy voorkeuren zijn. Dit is 
eenvoudig aan te geven in de app en kost ongeveer 2 minuten. Wilt u uw 
privacy voorkeuren in de app aangeven? Onderaan de app vindt u drie 
stippen, als daar op drukt ziet u vrijwel direct het kopje ‘privacy 
voorkeuren’ staan. 

 

Teams 

Met de maatregelen rondom Covid-19 maken we als leerkrachten op school nog steeds 
gebruik van het programma ‘Teams’ van Microsoft365. Zo vergaderen we digitaal via Teams 
met collega’s van andere scholen, organiseren we digitale vergaderingen met de commissies 
van school en volgen we online workshops. 

Ook met ouders kunnen we op deze manier contact hebben via het account 
van uw kind. De kinderen van de groepen 3-8 hebben het werken met 
Teams tijdens de lessen digitale geletterdheid met juf Nienke geoefend. 
Volgende week wordt dit herhaald en krijgen de kinderen de inlogstappen 
mee naar huis. Wilt u dit goed bewaren?  
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Sint Maarten 
Elk jaar maken de kinderen op school een lampion waarmee ze op 11 
november langs de deuren kunnen gaan. Ook dit schooljaar maken de 
kinderen een lampion. Of de kinderen dit jaar op 11 november langs 
de deuren gaan is uiteraard aan ouders zelf om te beslissen.  
 

 

Peuternieuws 

Deze keer geen peuternieuws.  

 
 
 
 

 


