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OVERGANGSGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 

Volgende week zijn de oudergesprekken. 
De ouders van groep 1 t/m 7 hebben de afgelopen week de mogelijkheid gehad 
om in te schrijven voor de gesprekken via Parro. Deze oudergesprekken zullen 

online gevoerd worden. 
Vanaf morgen kunnen de ouders van leerlingen van groep 1/2 een verslag lezen 

in het Ouderportaal van Parnassys. Dit verslag is aanleiding om met elkaar in 
gesprek te gaan. Na het gesprek wordt het verslag aangevuld met afspraken, die 
gemaakt zijn tijden het gesprek.  

Voor groep 3 t/m 7 kunt u vanaf morgen een agenda met onderwerpen zien, die 
besproken worden. Heeft u zelf onderwerpen, die u wilt bespreken, kunt u deze 

per mail aan de leerkracht kenbaar maken. Na het gesprek maakt de leerkracht 
een gespreksverslag in Parnassys. Dit kunt u nalezen. 
De kinderen van groep 6 en 7 sluiten aan bij deze gesprekken.  

 
 

RAPPORT 
Vandaag hebben alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een rapport meegekregen. Dit 

rapport is ook zichtbaar op het Ouderportaal. 
 
 

UITNODIGING “WISSELUURTJE” 
Donderdagmorgen 22 juli zal het jaarlijkse “wisseluurtje” zijn van 10.45u tot 

11.30u. 
Alle kinderen gaan dan naar hun nieuwe klas en hebben even les met hun 
nieuwe juffen in de samenstelling van het volgende schooljaar.  

De kinderen die na de vakantie beginnen in groep 1/2 of in een andere groep 
mogen ook komen (oefenen). 

 
 
LANDART BOSSCHUUR 

In de periode van 28 augustus – 12 september exposeren ongeveer 20 
kunstenaars een kunstwerk in de natuur gemaakt van materiaal uit de 

omgeving, of van materiaal waardoor het landschap totaal anders wordt beleefd 
en een andere dimensie krijgt. 
 

Als school zijn wij op maandag 13 september uitgenodigd om te komen voor een 
wandeling langs de kunstwerken en om samen een kunstwerk te maken. Dit is al 

snel na het begin van het nieuwe schooljaar. 



 

We gaan in 3 groepen op bezoek: 
- 8.30u: groep 1-2-3 

- 9.30u: groep 6-7-8 (zij gaan op de fiets) 
- 12.30u: groep 4-5 

 

Tijdens de wandeling hebben we hulp van ouders nodig, ongeveer 1 volwassene 
per 8 kinderen. De leerkrachten en ouders begeleiden de boswandeling. De 

activiteit bij de Bosschuur wordt uitgelegd door mensen van de bosschuur. 
Ook hebben we ouders nodig die de kinderen van groep 1 t/m 5 naar de 
bosschuur willen wegbrengen en ophalen. 

Hopelijk kunt u dit vast in uw agenda zetten. De leerkrachten zullen een oproep 
doen voor hulp. Helaas kunnen wij nog geen oproep via Parro doen voor het 

volgende schooljaar. 
 


