
            Nieuwsbron   
                 3   februari   2020  
Agenda  
06-02-2020 Groep   1/2   C   naar   de   kinderboerderij  
06-02-2020 Naschoolse   techniekcursus   Mad   Science  
06-02-2020 OC   vergadering  
07-02-2020 Le�erfeest   groep   3  
08-02-2020 Schoolwaterpolotoernooi   groep   3   t/m   8  
10-02-2020 Groep   1/2   A   naar   de   kinderboerderij  
11-02-2020 Groep   1/2   B   naar   de   kinderboerderij  
13-02-2020 Naschoolse   techniekcursus   Mad   Science  
14-02-2020 De   volgende   Nieuwsbron   komt   uit   
 
Nieuwe   schoolapp:   Parro  
Vanaf   1   maart   gaan   we   op   De   Bron   starten   met   iets   nieuws:   de   Parro   App.  
De   Parro   app   is   vergelijkbaar   met   WhatsApp,   maar   dan   AVG-proof   en   is   gelinkt   aan   ParnasSys,   ons  
leerlingadministra�e   systeem.  
In   de   afgelopen   periode   hebben   we   met   een   aantal   ouders   en   leerkrachten   een   pilot   gedraaid   en  
besloten   deze   app   te   gaan   gebruiken   in   plaats   van   onze   huidige   schoolapp.   Omdat   deze   app   ook   voor   ons  
als   team   nieuw   is,   zullen   we   nog   niet   alle   op�es   gebruiken   maar   beperken   we   ons   tot   de   zomervakan�e  
tot   de   punten   die   hieronder   staan.   
 
Afspraken   rond   het   gebruik   van   de   Parro-app.  

- Bereikbaarheid:  
De   leerkrachten   zijn   via   de   Parro   App   op   eigen   werkdagen   bereikbaar   van   7.30u.-   17.00u.  

- Beschikbaarheid:  
Vanuit   school   streven   we   naar   een   vlo�e   communica�e,   maar   zullen   lang   niet   al�jd   direct   reageren.  
Het   grootste   gedeelte   van   de   dag   staan   de   meesten   van   ons   voor   de   groep.   Lesgeven   aan   en   aandacht  
voor   uw   kinderen   krijgen   voorrang.  

- Waarover   communiceren   wij?  
Prak�sche   zaken   zoals   bijv.   uitjes,   spullen   meenemen   maar   ook   nieuws   vanuit   de   groep,   een   leuke   foto  
(AVG-proof),   een   mooi   project   enz.   kortom,   een   kijkje   in   de   groep.   Ook   kunnen   we   de   gesprekken  
plannen   via   Parro   zodat   de   lijsten   in   de   hal   niet   meer   ingevuld   hoeven   te   worden.   We   communiceren  
niet    over   voortgang,   gedrag   of   bijzonderheden   van   uw   kind(eren).  
 
Het   in   gebruik   nemen   van   de   Parro   App   gaat   in   een   aantal   stappen:  
1.   Het   installeren   van   de   Parro   App   op   één   of   meer   apparaten.  
2.   Op   maandag   2   maart   ontvangt   u   een   koppelcode   via   de   mail   vanuit   ParnasSys  
3.   Koppelcode   invoeren   in   de   app  
4.   Parro   is   klaar   voor   gebruik  
 
Installa�e   (stap   1   t/m   3)  
Zoek   Parro   op   in   de   Apple   App   Store   of   Google   Play   Store,   via   uw   telefoon   en/of  
tablet.  
Parro   werkt   ook   via   de   computer   of   Windows   Phone:    h�ps://talk.parro.com  
Voor   de   koppeling   met   de   Parro   app,   worden   de   mailadressen   vanuit   het   administra�esysteem  
ParnasSys   gesynchroniseerd.  
Voor   aanvullende   vragen   over   de   Parro   App   en   om   extra   uitleg   te   krijgen   kunt   u   op   deze   link   klikken:  
h�ps://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders  
Voor   vragen   en/of   opmerkingen   bent   u   van   harte   welkom.  

https://talk.parro.com/
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders


 
Schoolplan   2020-2024  
Hieronder   ziet   u   de   tekening   die   Hjalmar   Haagsman   naar   aanleiding   van   onze   speerpunten   uit   het  
nieuwe   schoolplan   hee�   getekend.   Wellicht   hee�   u   deze   ook   al   zien   hangen   in   de   centrale   hal   en   de  
direc�ekamer?  
 

 
 
Op   de   studiedag   van   vorige   week   maandag   hebben   we   gesproken   over   onze   drie   speerpunten:  
 
1.   Bij   ons   op   school   geven   leerkracht   en   leerling   samen   vorm   aan   het   leerproces   van   leerlingen,   de  
leerling   is   eigenaar   van   het   eigen   leerproces.  
2.   Onze   school   beschikt   over   een   leerlijn   digitale   gele�erdheid   ,   om   onze   leerlingen   goed   voor   te  
bereiden   op   de   toekomst.  
3.   Op   onze   school   hee�   crea�eve   vorming   een   plek   in   het   curriculum.   De   leerlingen   leren   de   crea�eve  
kant   van   zichzelf   ontwikkelen   in   denken   en   doen.  
 
Voor   ieder   van   deze   punten   is   een   leerteam   opgericht   met   leerkrachten   vanuit   verschillende   bouwen.  
Met   zo’n   leerteam   wordt   gekeken   waar   we   ons   het   eerste   jaar   op   gaan   richten   en   hoe   we   deze  
ontwikkelingen   gaan   wegze�en   in   de   komende   jaren.  
De   leerteams   hebben   presenta�es   gegeven   aan   de   andere   leerteams   en   met   elkaar   hebben   we   gekeken  
naar   de   gezamenlijkheid   van   deze   punten.   
Mocht   u   vragen,   opmerkingen   of   sugges�es   hebben   over   ons   schoolplan   of   de   leerteams,   loopt   u   gerust  
even   binnen!  
 
Moestuin  
We   zijn   blij,   dat   we   naar   aanleiding   van   onze   oproep   in   de   Nieuwsbron,   een   nieuwe   “moestuinmoeder”  
hebben   gevonden!   De   moeder   van   Rosemarijn   Wiersma   zal   deze   taak   op   zich   nemen   en   de   kinderen   uit  
groep   hierbij   begeleiden.   
 


