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 BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE: 
 ●  9 jan.: weer naar school 
 ●  13 jan.: 13.15 uur leerlingenraad 

 INHOUD: 
 1.  Kerst 
 2.  Ouderbijdrage 
 3.  Parro 
 4.  Welkom op school 

 1.  Kerst 
 Wat was het een mooie Kerstviering in Open Haven gisteren. 
 Samen naar het verhaal geluisterd over Jozef en Maria, bij elk stuk van het verhaal een passend lied. 
 Zo fijn dat we eindelijk weer met alle klassen samen konden zijn. 
 Ook fijn dat Pastor paul bij de viering was. Het verhaal dat verteld is komt uit onze nieuwe kinderbijbel. 
 Alle klassen hebben deze kinderbijbel nu ook in de klas. Ook hee� elke klas een adventskrans in de klas 
 gekregen. 
 Gisteravond eindelijk weer een gezamenlijk Kerstdiner gehad, wat was het gezellig en wat hebben de 
 kinderen heerlijk gesmuld. 
 Dank voor alle bijdragen, op welke manier dan ook! 

 Wij wensen u heerlijke feestdagen en fijne momenten in de vakan�e. Tot volgend jaar! 

 2. Ouderbijdrage 
 Tot nu toe is 90% van de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Hiervan hebben we met Sint en Kerst veel 
 extra’s voor de kinderen kunnen doen. De herinnering van de betaling is vandaag verstuurd. Fijn als 
 ook het resterende bedrag ontvangen wordt. De begrote ac�viteiten, betaald van de ouderbijdrage, 
 kunnen dan gewoon door gaan. Als het u niet lukt om de betaling te voldoen, neem dan contact op 
 met Manon Beek (  mbeek@toermalijn.net  ) 
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 3. Parro 
 In september hee� het volgende in de nieuwsbrief gestaan: 

 U ontvangt van de leerkracht regelma�g  informa�e rondom het reilen en zeilen in de groep via Parro. 
 De volgende func�es 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. 

 Nog vele ouders moeten aangeven op welke manier wij beeldmateriaal van de klas mogen inze�en. 
 Hee� u dit nog niet gedaan? Graag zo snel mogelijk! 
 Parro is voor ons een snelle, makkelijke manier om ouders een inkijkje te geven in de klas. Het is fijn 
 om op deze manier foto’s en filmpjes te kunnen delen. We communiceren deze gegevens ook heel 
 bewust via deze besloten app. De beelden zijn niet bedoeld om op uw eigen sociale media te delen. 
 Wij verwachten dat elke ouders zijn of haar verantwoordelijkheid neemt om de privacy van andere 
 kinderen te respecteren, 
 Hieronder is te zien waar het het onderdeel “privacy” te vinden is in Parro: 

 4. Welkom op school 
 Wat fijn! Er zijn weer kinderen 4 jaar geworden en bij ons op school gestart; Kaj (groep 1/2c), Mason 
 (groep 1/2b) en Emma (groep 1/2d) . We heten jullie welkom op de Toermalijn en wensen jullie een 
 hele fijne en leerzame school�jd toe! 

 Met vriendelijke groet, 
 namens team de Toermalijn, 
 Manon Beek 
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