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LET OP; WE WERKEN TOT DE KERST MET ANDERE SCHOOLTIJDEN 8.30 TOT 14.00 UUR
Hartelijke groet,
Veel ouders hebben de Parro app al gedownload en ik zal daarom
deze Keerkringel voor de 1e keer delen op de app en via de mail.
Vanaf december hopen we dat iedereen goed in het systeem zit en
dat we alleen nog via de app kunnen communiceren. Kent u een
ouder die de app nog niet heeft, spreek er dan met elkaar over en
help een handje. Twijfelt u of wij de goede gegevens hebben?
Volgende week krijgen alle oudsten een brief mee waarin wij
vragen om alle gegevens nog eens duidelijk te noteren. Wij
controleren dat en werken het systeem bij. Veel plezier met
communiceren!!!
www.parro.nl
Esther Smit (directie)
MR
Op 30 november wordt de MR vergadering gehouden. We kunnen
nog wat ouderleden gebruiken. Wilt u meedenken met school en
bovendien en ons helpen bij het maken van beslissingen
(bijvoorbeeld over de onderwijstijden) Geef u dan op bij
mr.obsdekeerkring@aves.nl u kunt ook juf Ingrid of meester Martijn
bellen na schooltijd (0527-698880)

Coronamaatregelen
Nog steeds mogen ouders
niet naar binnen. Wel
mogen ouders op het plein,
mits 1,5 meter afstand van
elkaar en van het team.

Sinterklaas!
Binnenkort is het weer tijd voor cadeautjes, pepernoten en marsepein. Sinterklaas is op
5 december jarig. Op 4 december spreken wij hem online. Omdat de Sint zo oud is, valt
hij onder de risico groep en kan niet “live” op visite komen. Gelukkig weet de Sint ons
met behulp van een tikje magie en een snufje techniek wel te bereiken. We zullen
daarom op 4 december samen een feestje vieren.
Groep 1 t/m 4 ontvang een cadeautje, groep 5 t/m 8 maakt een surprise.
De Vreedzame School
Deze week zijn we gestart met Blok 3 (We hebben
oor voor elkaar). In dit blok stimuleren we de
kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen
gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’
in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen
leren wat goed en slecht luisteren is, zich te
verplaatsen in het gezichtspunt van een ander en
goede vragen te stellen. In de bovenbouw leren de
kinderen ook argumenteren en debatteren.
Onderwijstijden
We hebben al een aantal briefjes ontvangen van ouders die een keuze hebben gemaakt uit de 3 opties
voor nieuwe schooltijden. We zouden graag alle briefjes terug ontvangen zodat we een duidelijke keuze
kunnen maken. Wilt u de strookjes aan uw zoon/dochter meegeven? U kunt ook altijd mailen naar
obsdekeerkring@avesl.nl
Agenda:
23 november
Ouders ontvangen een brief over Parro
4 december
Sinterklaas viering
7 december
Ipads voor de kinderen in gebruik
1 t/m 11 december Veiligheidsmonitor wordt afgenomen bij de kinderen
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