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Nieuwsbrief basisschool de Toermalijn, schooljaar 2022-2023, jaargang 24 nr.2; 12 september 2022
BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
● 19 sept.: informa eavond groepen 1-2
● 23 sept.: verkiezingen leerlingenraad gr. 5-8
● 5 t/m 14 okt.: kinderboekenweek
● 12 okt.: open dag 09.00-12.00 uur
● 21 okt.: studiedag - alle leerlingen vrij
● 24 t/m 28 okt.: herfstvakan e

INHOUD:
1. Inloop 08.20 en 13.05 uur
2. Ouderhulp
3. Ouderportaal
4. Parro
5. Welkom op school

1. Inloop 08.20 en 13.05 uur
Het naar school brengen gaat anders dan de afgelopen 2 jaar. Alle ouders mogen weer mee naar
binnen. Sommige ouders lopen even mee de klas in, sommige ouders nemen afscheid in de gang en
weer andere ouders nemen buiten afscheid. Alles bij elkaar verloopt dit heel pre g, een ﬁjne start
voor iedereen. We blijven in de gaten houden of alle klassen om 08.30 uur en om 13.15 uur rus g
met de les kunnen starten. Fijn als u hier ook alert op blij !
2. Ouderhulp
Dit schooljaar zal de opgave voor ouderhulp anders zijn dan de afgelopen jaren. We zullen bij elke
nieuwe ac viteit of werkgroep u via Parro uitnodigen om deel te nemen. Fijn als u Parro in de gaten
houdt. We kunnen uw hulp goed gebruiken! Dit geldt voor de aangelegenheden die de hele school
aangaan, zoals de werkgroep Sinterklaas. Als er een ac viteit voor een speciﬁeke groep is, zal de
desbetreﬀende leerkracht u om hulp vragen.
3. Ouderportaal
Wij hebben u al eerder a ent gemaakt op het gebruik van ouderportaal en veel ouders maken hier
ook al gebruik van. Voor wie het nog niet kent en voor de nieuwe ouders willen wij u dit nog een keer
onder de aandacht brengen. Parnassys is de naam van ons administra esysteem waarin wij de
gegevens van de leerlingen bewaren. Een onderdeel van dit systeem is het Ouderportaal, hier kunt u
toegang tot krijgen. Dit betekent dat u toegang hebt tot toetsgegevens, maar ook bijvoorbeeld
medische gegevens van uw kind. Het Ouderportaal is geen vervanging voor Parro!
Hoewel het ouderportaal van ParnasSys geen app hee , kunt u wel eenvoudig toegang krijgen tot het
portaal via uw mobiele apparaat. Voor het inloggen kunt u dezelfde inloggegevens gebruiken als voor
Parro.
Snelkoppeling naar het Ouderportaal Voor iPhone en iPad:
1. Ga naar de website van het ouderportaal: h ps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2
2. Klik in Safari op de deelknop onderaan.
3. Klik dan op Voeg toe aan beginscherm of Add to homescreen.
4. Vul de gewenste naam in voor de 'App'. Qua lengte past 'Ouderportaal’ goed.
Voor Android telefoons en tablets:
1. Ga naar de website van het ouderportaal: h ps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2
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2. Klik in de webbrowser op de deelknop.
3. Klik dan op Sneltoets toevoegen of Add shortcut to home.
4. Vul de gewenste naam in voor de 'App'. Qua lengte past 'Ouderportaal’ goed.
Voor Windows telefoons en tablets:
1. Ga naar de website van het ouderportaal:
h ps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?2
2. In Internet Explorer klikken op de delen op e (drie puntjes rechtsonder).
3. Kies Aan startscherm vastmaken of Pin to start.
4. Het ouderportaal staat nu als 'live le' op je startscherm.
Voortaan kunt u Het Ouderportaal direct vanaf uw beginscherm openen.
4. Parro
U ontvangt van de leerkracht regelma g informa e rondom het reilen en zeilen in de groep via Parro.
De volgende func e zijn ook heel handig in Parro:
Privacy
Via het menu linksonder in Parro kunt u zelf de privacy
voorkeuren aangeven voor uw kind(eren). Wilt u de voorkeuren
voor 1 oktober aangeven? U krijgt geen papieren AVG formulieren meer!
Agenda
Via het agenda icoon kunt u de kalender inzien. Hier kan de leerkrachten ook vragen om uw hulp, of
materiaal.
Absen es:
Absen es kunt u ook doorgeven via Parro.
5. Welkom op school
Dit schooljaar bij ons op school gestart:
Mila (groep 1/2d) en Anna-Lize (groep 4a)
We heten jullie WELKOM op de Toermalijn en wensen
jullie een hele ﬁjne en leerzame school jd toe!
Fijne week allemaal!
Met vriendelijke groet,
namens team de Toermalijn,
Manon Beek
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