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Agenda
Week van
6 sept. en 13 sept.
Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd en
een fijne dag!

Startgesprekken met ouders groepen 1 t/m 8

5 september
6 september
8 september

Ananya
Stijn
Joshua

groep 3B
groep 4
groep 3B

Mededelingen en verslagen
Absentie melden via Parro
Ouders kunnen via Parro de absentie van hun zoon/dochter melden.
melden.
Naast de melding dat uw zoon/dochter niet naar school kan komen,
ontvangen we graag de reden van absentie. Dit kunt u melden bij
toelichting. Zo kunnen wij een inschatting maken van de duur van de afwezigheid.
Alvast bedankt.
Ook kunt u een bericht sturen aan de leerkracht via de Parro-app.
Leerkrachten lezen de berichten wel, maar zullen vanwege hun werkzaamheden niet altijd gelijk
terug reageren.
Startgesprekken.
Graag nodigen we alle ouders in het begin van het schooljaar uit
voor een startgesprek. In het gesprek maakt u kunt kennis
met de leerkracht(en), kunt u vertellen wat u belangrijk vindt voor
uw kind en bespreken we welke extra ondersteuning eventueel
noodzakelijk is. Voor de leerkracht is het goed om deze informatie
mee te nemen in dit nieuwe schooljaar.
Een startgesprek duurt 10 minuten.
In de week van 6 september én 13 september worden de startgesprekken gevoerd.
De gesprekken zijn in sommige groepen verdeeld over twee weken.
Dit heeft te maken met de nascholing van de leerkrachten die ook weer start in deze weken.
U krijgt een berichtje via Parro om zelf uw afspraak te plannen met de leerkracht(en) van uw
kind(eren) voor een startgesprek.
Welke vragen kunt u verwachten tijdens het startgesprek?

•

•
•
•
•
•

Wilt u in een paar zinnen uw kind omschrijven? Denk bijvoorbeeld aan
karaktereigenschappen en kwaliteiten passen bij uw kind? Te denken valt aan: Verlegen,
spontaan, beweeglijk, leergierig, sociaal, betrouwbaar, heeft humor.
Hoe is uw kind gestart dit schooljaar?
Hoe voelt uw kind zich in de groep?
Wat heeft uw kind nodig om er een leerzaam en fijn schooljaar van te maken?
Hoe ziet u de samenwerking met de leerkrachten?
Zijn er nog andere zaken die wij moeten weten over uw kind?

Ter voorbereiding van het gesprek ontvangt u een oudervragenlijst. Deze lijst ontvangt u als bijlage
bij deze Vesterpost.
Graag ontvangen de leerkrachten dit formulier digitaal of op papier ingevuld voorafgaand aan het
gesprek weer terug.
Aanmelding broertjes en zusjes.
Als school is het fijn om op tijd te weten wanneer er kinderen instromen
in de verschillende groepen.
Op deze manier hebben we zicht op de instroom en het totaal aantal
leerlingen dat we kunnen verwachten.
Is het jongere broertje of zusje van uw zoon of dochter al aangemeld?
U kunt een aanmeldingsformulier ophalen bij Lilian.
Alvast bedankt.

Website, foto’s en privacy
Vorige week vrijdag heeft u in de Parro-app een bericht ontvangen
van Niels Boersma, onze ICT-coördinator, waarin hij vraag of u zo snel
mogelijk uw privacy voorkeuren kunt doorgeven via de Parro-app.
U kunt uw toestemming hiermee wel/niet verlenen voor bepaald
beeldmateriaal van uw kind zoals bijvoorbeeld de website, de
schoolgids en deze Parro app. Zeker even doen dus!
Hoe werkt dit?
1) Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'.
2) Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.
3) Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind.
4) Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft ingesteld.
Wat betreft de foto’s die gemaakt worden in de klas en tijdens de activiteiten:
Deze foto’s kunnen worden geplaatst in de parro-app én als het om schoolbrede activiteiten gaat,
achter een besloten gedeelte van de website www.vesterhavet.nl.
Jaarlijks wordt de inlogcode veranderd. Zodat alleen de huidige ouders de foto’s kunnen bekijken.
Afgelopen maandag is de nieuwe inlogcode per mail naar u toegestuurd.
De foto’s van vorig schooljaar zijn tot 1 september zichtbaar.
Na 1 september worden deze foto’s van de website verwijderd.
Belangrijk! Als u niet wilt dat uw zoon of dochter zichtbaar is op het besloten gedeelte van de
website, moet u dit kenbaar maken in de Parro-app.
De foto’s worden dan nagelopen en niet geplaatst. Dit betekent voor u als ouder dat er geen foto’s
zijn waar uw zoon of dochter op staat, want deze foto’s worden dan ook niet opgeslagen.
Heeft u vragen over Parro, Niels Boersma is elke vrijdag aanwezig.
PS. Op de website staan foto’s van deze eerste schoolweek.
Ik wens u een fijn weekend toe. Lilian Schuurman

