
   

Sterrenboognieuws 3 september 2021 

 
Uitnodiging ouder-kindgesprekken via Parro 
Graag willen wij ouders met hun kind(eren) uitnodigen voor het verwachtings- en 

kennismakingsgesprek. De gesprekken staan gepland van 15.00 tot 19.00 op dinsdag 28 en 

donderdag 30 september. 

 

De inschrijving voor de kennismakingsgesprekken opent op donderdag 16 september om 19.00 in de 

Parroapp. 

Je krijgt een push notificatie in Parro dat er een nieuw agendapunt is en vervolgens kun je je 

kind(eren) inschrijven op het gewenste tijdstip. Denk er aan om 10 minuten tussen de verschillende 

gesprekken te plannen.   

Inschrijven kan t/m do. 23 september. Daarna wordt deze automatisch gesloten en kun je je niet 

meer inschrijven.  

 

Wij willen je vragen het gesprek samen met je kind voor te bereiden. Het kind krijgt hiervoor, van de 

leerkracht, een voorbereidingsformulier. Dit blad graag meenemen naar het gesprek, deze komt later 

ook in het rapportfolio.  

 

 

Parro ouderapp aandachtspunten 

Denken jullie aan het installeren van de Parro app? Gebruik je Parro liever vanaf de computer? Log 

dan in op talk.parro.com. Is de link in de mail verlopen? Vraag dan de leerkracht om een nieuwe 

activatiemail.  

Communicatie naar leerkrachten 

Willen jullie als je een bericht stuurt aan een leerkracht, de eventuele duoleerkracht ook in het 

bericht zetten? Zo zijn beide leerkrachten op de hoogte.  

 

Privacy-voorkeuren aangeven 

Denk je er aan om de privacy-voorkeuren in te stellen, zo kunnen wij als leerkrachten zien of uw kind 

op de foto mag en op welke kanalen deze geplaatst mogen worden. De foto’s op de website staan 

altijd achter een wachtwoord!  

Absenties 
Je kunt je kind vanaf nu ook absent melden in de Parro app. Klik op absentie melden en geeft de 
reden, dag en tijd aan. Eventueel kun je nog een korte toelichting geven voor de leerkracht. Wij 
krijgen hier dan direct melding van.  

 

Mad Science  
Voor de zomervakantie hebben de kinderen een flyer meegekregen van Mad Science. Wanneer er 
belangstelling was voor een techniekcursus na schooltijd kon je je kind daarvoor opgeven. Op dit 
moment hebben 8 kinderen zich opgegeven. De techniekcursus gaat door bij een deelname van 12 
kinderen. Wil je je kind nog opgeven dan kan dat nog tot 22 september. Bij onvoldoende deelname 
gaat de techniekcursus niet door.  In de bijlage lees je hoe je je kind kunt aanmelden.   



   

 
 

Rectificatie 
Aan het begin van de week stuurde ik een document praktische zaken voor dit schooljaar.  
Een oplettende ouder attendeerde mij op een rare zin onder 1.19. Deze zin heb ik in het document 
aangepast en moet zijn:  
We verwelkomen dit schooljaar onze nieuwe collega Dieuwke te Loeke – Ruessink. 
 
 

Berichtje van Festunique 

Hallo kinderen van de Sterrenboog 
 
Het is al bijna kermis, en een kermis zonder bloemencorso kan natuurlijk niet. Jullie kunnen je 
nog  tot vrijdagmiddag 12:00 uur opgeven! 
 
Jullie creatie is vanaf zondagochtend  3 dagen lang te zien voor iedereen op het pleintje  bij de 
Hassinkhof.  
 
Het hoeft niet ingewikkeld of groot te zijn.. maar hoe leuk zou het zijn om het plein bij de hassinkhof 
op te fleuren! Voor jong en oud plezier.  
 
Doe gewoon mee! 
 
Groetjes Festunique 
Opgeven kan via deze link (meerdere keren te gebruiken) 
 
https://nl.surveymonkey.com/r/BQD7QZS 
 
 

Tekenwedstrijd Sjors Sportief/Creatief 

De tekeningen voor de tekenwedstrijd Sjors Sportief/Creatief 21/22 staan online en er kan gestemd 
worden t/m woensdag 15 september 12.00 uur. De winnende tekening zal de voorkant van het Sjors 
Sportief/Creatief boekje sieren welke half oktober uitgereikt gaat worden aan de kinderen. 
De tekening van de Sterrenboog is gemaakt door Kick Papen uit groep 7.  
 
Via de onderstaande link kan er gestemd worden op alle tekeningen: 
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=92 
 
 

Data op een rij 

6 en 7 sept: Kermis/studiedag leerlingen vrij 

14 sept: OR vergadering 

20 t/m 22 sept: Kamp groep 8 

28 en 30 sept: kennismakingsgesprekken 

24 sept: Burenmiddag (NL-doet)  

4 okt: MR vergadering 

6 okt: Start Kinderboekenweek 

https://nl.surveymonkey.com/r/BQD7QZS
https://www.sjorssportief.nl/tekenwedstrijd?municipality_id=92


   

7 okt: leerlingen 12.15 vrij studiemiddag 

18 t/m 22 okt: Herfstvakantie 

 
Bijlage: 
Techniekcursus Mad Science 
Berkellands Kampioenschap Stoepranden 


