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Agenda 
03-02-2018               Waterpolotoernooi groep 3 t/m/8 
05-02-2018               OC vergadering 
09-02-2018               Adviesgesprekken groep 8 
09-02-2018               Kleutergroepen brengen een bezoek aan de voorstelling “Boer Boris” 
12-02-2018               Eerste rapprt gaat mee 
15-02-2018               Gespreksmiddag en -avond 
16-02-2018               Groep 6  gaat naar het Rijksmuseum met de Museumpleinbus 
16-02-2018               Groep 7  gaat naar het Van Gogh Museum met de Museumpleinbus 
16-02-2018               Groep 8 gaat naar het Stedelijk Museum met de Museumpleinbus 
16-02-2018               De volgende Nieuwsbron komt uit  
 

Het ouderportaal 
Het ouderportaal van ParnasSys gaat open! ParnasSys is de naam van ons administra�esysteem en 
het ouderportaal is een online-omgeving waarop u kunt inloggen om gegevens van uw kind(eren) te 
bekijken. 

● Met het ouderportaal hebt u al�jd en overal toegang tot belangrijke informa�e over uw kind, 
zoals resultaten van Cito-toetsen, roosters en no��es. 

● Deze informa�e komt rechtstreeks uit het administra�esysteem van school. 
● Het ouderportaal biedt ook u de mogelijkheid om wijzigingen aan school door te geven met 

betrekking tot persoonsgegevens of anderszins. 
● Omdat het hier om privacygevoelige informa�e gaat hee� elke ouder of verzorger uitsluitend 

toegang tot de gegevens van het eigen kind. 
● De gegevens van andere kinderen zijn voor derden niet zichtbaar en niet toegankelijk. 

U ontvangt voor de voorjaarsvakan�e een mail met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord. Daarmee 
kunt u inloggen. Het eerste wachtwoord bestaat uit een lange reeks cijfers en le�ers. Het is handig om 
dit wachtwoord bij de eerste keer inloggen te kopiëren en te plakken vanuit het mailbericht. Vervolgens 
kunt u het op een eenvoudige manier wijzigen in een voor u makkelijk te onthouden wachtwoord. 

U kunt het ouderportaal vinden op:  h�ps://ouders.parnassys.net/ouderportaal/ 
Wanneer u op de bovenstaande link of op het logo van het ouderportaal klikt, laadt de pagina 
automa�sch. 

Studiedag 
Afgelopen woensdag hebben wij op de studiedag gesproken over “De school in de maatschappij”. School 
creëert perspec�ef voor de leerling in de toekomst. Wij kunnen niet de toekomst veranderen maar wel 
onze  leerlingen voorbereiden op een dynamisch en complexe maatschappij. Belangrijke peilers zijn: 
eigenaarschap, crea�viteit en interpersoonlijk contact. Het gaat over het onontkoombare, het zelf leren 
interpreteren van situa�es. We moeten onze leerlingen leren een eigen visie te ontwikkelen, leren 
luisteren, leren zich uit te drukken. Wat betekent dat voor de leerkracht en voor de vormgeving van ons 
onderwijs? Wat doen we al? Dit zijn wat vragen waar we ons mee bezig hebben gehouden en waar we 
de komende �jd me aan de slag gaan. We willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de 
maatschappij. 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/


Ziekmeldingen 
Wist u trouwens dat ziekmeldingen niet alleen via de app maar ook via de e-mail doorgegeven kan 
worden? Vermeld in het bericht de naam en de groep van uw kind en stuurt u dit, het liefst vóór 
school�jd, naar  afmelding@debronsoest.nl  
Zodra uw kind beter is willen wij u vragen om uw kind beter te melden. Dit om misverstanden te 
voorkomen. Stel uw kind overkomt onderweg iets en is niet beter gemeld dan denkt de leerkracht dat 
uw kind nog ziek is terwijl er misschien  iets anders aan de hand is. 

Op stap met de Museumpleinbus 
Vrijdag 9 februari a.s. gaan groep 6,7 en 8 met de Museumpleinbus naar 3 
verschillende musea in Amsterdam. De musea hebben speciaal voor de 
Museumpleinbus hun programmering op elkaar afgestemd. Het educa�ef 
programma biedt onze leerlingen zo een ontdekkingstocht naar de 
hoogtepunten van de Nederlandse kunstgeschiedenis, van de 17e eeuw tot nu! 
Het programma bestaat uit een bezoek van 1 ½ uur aan één van de drie musea. 
In groepjes van maximaal 15 personen krijgt uw kind onder leiding van een 
ervaren museumdocent een rondleiding langs een aantal hoogtepunten van het 
museum, en bovendien een ac�eve afslui�ng van de museumles. 
 

Vakantierooster volgend schooljaar (2017-2018 
In samenwerking met ons bestuur en overkoepelende besturen van basisonderwijs en  
voortgezet onderwijs is het volgende vakan�erooster vastgesteld: 

 

herfstvakan�e maandag 22 okt t/m vrijdag 26 okt 2018 
kerstvakan�e maandag 24 dec t/m vrijdag 4 jan 2019 
voorjaarsvakan�e maandag 25 feb t/m vrijdag 1 mrt 2019 
paasweekend en 
meivakan�e 

vrijdag   19 apr t/m  maandag   3 mei 2019 

hemelvaartsdagen donderdag   30 mei t/m vrijdag  31 mei 2019 
Pinksterweekend maandag    10 juni    2019  
zomervakan�e maandag 22 jul t/m vrijdag  30 aug 2019 
 
De studiedagen voor komend schooljaar moeten nog worden vastgesteld. 

 

Mad Science 
Gisteren hee� een professor van Mad Science een bezoek gebracht 
aan onze school. Hij hee� een demonstra�e gegeven aan alle 
kinderen in het kader van Wetenschap & Techniek. Vanaf 22 
februari kunnen de kinderen weer deelnemen aan de 6 workshop- 
middagen van Mad Science. Bij voldoende belangstelling bestaat de 
mogelijkheid gebruik te maken van dit naschoolse aanbod op onze 
school. Uw kind hee�  hiervoor een flyer mee naar huis gekregen. 
De kinderen worden gedurende 6 weken lang meegenomen in de 
wondere wereld van experimenten, proe�es en spectaculaire 
demonstra�es! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de 
professor de Techniek en Wetenschap die daarachter zit uitleggen. 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als echte slimme wetenschapper! Kinderen 
leren over beweging, licht, en magneten. Er komt van alles aan bod! 

 

mailto:afmelding@debronsoest.nl

