Nieuwsbrief 2
Beste ouder(s), verzorger(s),

Informatieavond groep 7 Voortgezet Onderwijs verplaatst naar 9 oktober.
Niet op 2 oktober, maar op maandagavond 9 oktober vindt de informatieavond plaats voor de ouders
van groep 7 in het kader van de overstap naar het Voortgezet Onderwijs.
Wij hebben voor uitstel gekozen omdat er op dit moment aanpassingen van de
inschrijvingsprocedures op de middelbare scholen besproken worden. Wij verwachten de uitkomst
hiervan net voor 9 oktober binnen te hebben.

Leerlingenraad 2017-2018

Na goed voorbereide presentaties in hun klas zijn de volgende leerlingen gekozen in de
Leerlingenraad voor dit schooljaar (van links naar rechts): Zep, Sterre en Sophie (bovenste rij), Koen,
Willem en Mikael (middelste rij), Joy en Senna (vooraan).
De leden van de Leerlingenraad hebben zich afgelopen maandag in alle groepen voorgesteld en zijn
er klaar voor om de school nog leuker en beter te helpen maken.
Als groep 8 terug is van kamp zal de eerste vergadering met directie plaatsvinden.

10-minutengesprekken
Dinsdag 10 oktober en donderdag 12 oktober a.s. waren in juni jl. ingepland als data voor de 10minutengesprekken.
Nu wij onlangs met u kennismakingsgesprekken hebben gevoerd (die eerder nog niet in de planning
zaten), verplaatsen wij bovengenoemde 10-minutengesprekken naar 14 november (middag + avond)
en 16 november a.s. (middag).

Communicatie-app “Parro”
Als school zijn wij continu bezig om onze communicatie te
optimaliseren. Maandag jl. heeft u al enige informatie over de app
Parro kunnen lezen. Graag uw aandacht voor het onderstaande.
Het is zeer wenselijk dat u de app installeert op uw smartphone.
Daarnaast is het ook mogelijk om Parro op uw computer te
gebruiken.
Vandaag of morgen krijgt u per mail een koppelcode toegestuurd.
Als u in de automatisch gegenereerde mail klikt op “accepteer
uitnodiging”, krijgt u het hiernaast getoonde scherm te zien. Hierna
kunt u via een aantal stappen uw account aanmaken en koppeling
voltooien.
Op termijn zullen wij steeds meer zaken die u nu via mail ontvangt,
gaan communiceren via Parro.
Een aantal voordelen:
 Communicatie vanuit school is overzichtelijk in 1 app terug
te vinden.
 Foto’s van groepsactiviteiten kunnen snel en veilig
Scherm om koppelcode te verzilveren
gedeeld worden.
 Informatie over thema’s die in de groep actueel zijn is
eenvoudig onder uw aandacht te brengen.
 U kunt makkelijk in contact komen met andere ouders van de groep van uw kind(eren).
 Wij kunnen zien of u een mededeling hebt geopend.
 U ontvangt notificaties als er in het Ouderportaal nieuwe gegevens zijn geplaatst.
 Het inplannen van 10-minutengesprekken wordt via Parro gebruiksvriendelijker.
 De agendafunctie maakt het voor ons eenvoudig om evenementen met u te delen en
eventueel te vragen om hulp(materialen).
Wellicht heeft u op de website van Parro gelezen dat er binnen de app ook de mogelijkheid bestaat
om een een-op-eengesprek met de leerkracht te voeren. Deze functionaliteit gebruiken wij vooralsnog
niet.
Zolang nog niet alle ouders hun Parro-account hebben geactiveerd, zullen wij mededelingen ook nog
per e-mail blijven sturen.

Onze pijlers Persoonlijke groei – Digi-slim – Creativiteit en experiment
Ongetwijfeld heeft u van uw kind(eren) vernomen dat zij hun 1 e, 2e en 3e keuze kenbaar konden
maken uit het eerste aanbod van bovengenoemde pijlers.
Verreweg de meeste leerlingen (door de hele school heen) hebben gekozen voor koken. Voor
tekenen op de computer en sport/beweging hebben ongeveer even veel kinderen geopteerd.
Per pijler is een werkgroep samengesteld en in elke werkgroep zit een collega die een coördinerende
rol heeft. In eerste instantie gaan we ervan uit dat de leerlingen op vrijdagmiddag met hun activiteit
bezig zullen zijn gedurende een periode van ca. 8 weken. De startdatum zullen wij kort na de
herfstvakantie bekend maken.

Herfstvakantie
De herfstvakantie is van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober a.s.

Typecursus
Voorheen konden ouders in het najaar hun kin(eren) aanmelden voor de typecursus. In dit schooljaar
zal in het voorjaar typecursus gegeven worden. In de nieuwsbrief zullen wij hierover later informeren.

Herfstwandeling met de groepen 1-2.
Woensdag 4 oktober gaan wij met de groepen 1-2 naar het Kralingse bos.
Denkt u aan kleding en schoeisel passend bij de weersomstandigheden en een stevige rugzak voor
de pauzehap.
Wij hebben er zin in!

Oproepje kleuterjuffen
Voor het speelhuis van de kleuters zijn we op zoek naar een peuterbed en beddengoed!
Wellicht kan een van u ons daarbij helpen!
Ook hebben we dringend reserveondergoed, sokken en kinderkleding voor jongens en meisjes
nodig(tot en met maat 134).
Verder hebben we speelgoed voor in het huis nodig, bijvoorbeeld pizzapunten(plastic of hout), rieten
mandjes, nep eieren....enz.
Verkleedkleren zijn ook zeer welkom!
En heeft u toevallig grote dozen(van ijskast...wasmachine...).
Ook dat kunnen we gebruiken!
Alvast bedankt,
Gitte Veldhuijzen
Chantal Driessen
Danielle Dekker
Lisette Ouwehand

Nieuwe leerlingen
In groep 1/2B zijn Ethan Hulshoff en Julie Chu gestart. Groep 1/2C verwelkomde Stanley
Chen.
Wij wensen hen veel plezier op de CSV!

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief komt uit op 12 oktober a.s.

Verjaardagen
Datum

Naam

23 september Aidan Goessens
23 september Wouter Nagtegaal
25 september Joy Mutsaers
28 september Felix van Stein
29 september
30 september
2 oktober
6 oktober
6 oktober
7 oktober
7 oktober
9 oktober
10 oktober

Laura van Loon
Rafael Plugge
Madelief Frieser
Jada Blom
Lars de Kok
Jasper Beuvens
Rosalie de Graaf
Barsin Rahimzade Afshari
Mathijs Bos

Groep
3
3
5
4
7
7

3
8
6
6
5
7
7

