JAARGANG 22 NR. 21
30 januari 2020
COMMUNICATIE-APP “PARRO”
Communiceren met u, via de mail en de Weekbert, doen we inmiddels al jaren.
Dit schooljaar komt daar een nieuwe vorm van communicatie bij: een app
genaamd Parro.
Parro is een communicatie-app die gekoppeld is aan ons administratiesysteem
ParnasSys. Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. U
wordt in de week van 17 februari uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw
kind(eren) om u aan te melden voor Parro.
De nieuwsbrieven van school en officiële mededelingen komen voorlopig nog wel,
zoals u van ons gewend bent, via de mail.
Altijd op de hoogte
Het wordt voor de leerkracht makkelijker om u op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen in de groep.
Bekijk de leukste momenten van je kind
Tijdens activiteiten (bijvoorbeeld de carnavalsviering) kunnen heel eenvoudig
foto’s worden gedeeld.
Direct contact met onze school
Via een gesloten app kan de leerkracht met de ouders communiceren. Dit om
afspraken te maken zoals oudergesprekken of het vragen om hulp of materiaal
bij activiteiten.
Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kunt
u aangeven waar foto’s van uw kind(eren) gedeeld mogen worden.
Privacygegevens
In Parro kunt u aangeven hoe school omgaat met de privacy van uw
zoon/dochter. U heeft vanaf het moment van activeren van het account tot 7
maart de mogelijkheid om de privacy-voorkeuren eventueel aan te passen. Na 7
maart blijven de instellingen voor schooljaar 2019-2020 gelden.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:
• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen';
• Tik op ‘Privacy-voorkeuren’;

•
•

Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn;
Parro neemt de voorkeuren over zoals de school die in ParnasSys heeft
ingesteld.

Aan het begin van elk nieuw schooljaar zullen we u in de gelegenheid stellen om
de privacy-voorkeuren eventueel aan te passen. Mocht u tussentijds de privacyvoorkeuren willen aanpassen, kunt u contact opnemen met
lambertus@veldvest.nl .
Inloggen op Parro
U ontvangt op 18 februari van de leerkracht(en) een uitnodiging voor Parro via
de mail. In deze mail vindt u een koppelcode. Vervolgens koppelt u met de code
uit de mail uw zoon/dochter aan het account. U kunt meerdere kinderen
koppelen aan één account. Mocht u nieuwsgierig zijn, dan kunt u uiteraard alvast
de app downloaden of op de website kijken:
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders.

START AANPLANT VOEDSELBOS VESSEM 11 FEBRUARI
Op dinsdag 11 februari 2020 om 14.00 uur geven we het startschot aan de
leerlingen van de basisschool St Lambertus om een begin te maken met het
aanplanten van de eerste bomen en struiken in het voedselbos. Het voedselbos
is een deel van de Moestuin Vessem dat als deelproject gerealiseerd gaat worden
in het plan van Dorp aan de Beek.
Bomen zijn belangrijk voor de zuurstof die wij inademen. Daarom moet er ook
veel bos zijn. Maar behalve voor zuurstof en brandhout kunnen bomen ook iets
eetbaars leveren. Dus waarom geen bos met bomen die fruit leveren en struiken
met eetbare bessen? Een combinatie van duurzame zuurstof productie en lekker
voedsel; dat is het doel van een voedselbos.
Kort na het begin van het nieuwe jaar zijn de eerste machines het gebied van
Dorp aan de Beek ingegaan. Dit gebied loopt van de Hoogeloonse brug tot de
Heikese brug. Op korte termijn starten een aantal projecten.
Aan de noordwest kant van het plangebied tegen het perceel waarin de zinkput
(“ijsbaan”) is gelegen, komt het populierenbos van 250 bomen Dit bos loopt van
de Kleine Beerze tot aan de grens van het Hemelrijk. De grond is plantrijp
gemaakt en er zijn vier greppels haaks op de afwateringssloot gegraven. Het
planten zal midden februari (als de vorst dit toelaat) uitgevoerd worden.
Het perceel van de Dorpsmoestuin/Voedselbos is gelegen achter de huizen aan
de Wilhelminalaan 19-23 en loopt tot aan het einde van de aldaar gelegen
paardenweide. Dit perceel is toegankelijk via het wandelpad vanaf de
Wilhelminalaan nabij de waterput. De eerste werkzaamheden bestaan uit het
aanleggen van de basis-wandelpaden, het waterinzijgsysteem en het plantrijp
maken van de grond. Daarna zullen op 11 februari de eerste fruitbomen en
bessenstruiken geplant worden door de leerlingen van de basisschool uit Vessem
met hulp van veel ouders en grootouders. Om precies 14.00 uur onthult de
wethouder een bord waarop de start van het voedselbos vermeld staat. Ook
wordt er die middag door de jongste leerlingen een vogelbloemenweide ingezaaid
en worden er vogelnestkastjes opgehangen.

Nadat het grondwerk achter de rug is kunnen de vrijwilligers van de
Dorpsmoestuin aan de slag en plannen gaan maken voor de inrichting van de
moestuin. Deze moestuin wordt opgezet als een “samentuin”. Dat betekent dat
meerdere liefhebbers samen een moestuin gaan aanleggen en onderhouden en
samen beslissen wat er gaat groeien en wat er met de opbrengst gebeurt.
Uitgangspunt van dit project is dat er wordt gewerkt volgens principes van de
permacultuur; dus niet spitten, geen kunstmest en geen
bestrijdingsmiddelen. Verder streven naar meerjarige teelt t.o.v. eenjarige
gewassen. Vanuit het gedachtegoed van De Vreedzame School, waarbij er
expliciet aandacht is voor o.a. participatie, is dit een uitgelezen kans om als
school samen op te trekken binnen dit project. In dit deel zal dan ook ruimte
komen om met de leerlingen van de basisschool een schoolmoestuintje aan te
leggen en als leerdoel te onderhouden.
Het project is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage in het kader
van het Deltaprogramma Hoge Zandgronden (DHZ).
Het project Dorp aan de Beek als onderdeel van het project de Levende Beerze
wordt een groot wandel- en recreatiegebied voor jong en oud. Het beheer zal
samen met de gemeente Eersel uitgevoerd gaan worden door de Stichting Dorp
aan de Beek, bestaande uit een aantal vrijwilligers uit Vessem. Vindt u het leuk
om als bestuurslid of als vrijwilliger, in een van de onderdelen van dit
fantastische project, actief te worden? Meld je aan! Of kom praten.
Tot aan de Kleine Beerze.
Namens de werkgroep ‘Dorpsmoestuin Vessem’
Gerry Dorrestein, coördinator
Tel 06-1105 7602
E-mail dorpsmoestuin@vessem.info

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Het vakantierooster voor 2020-2021 staat op de website.
U kunt het vinden op deze pagina:
https://www.bsvessem.nl/agenda/vakantiesvrije-dagen/
KEMPEN KIDS RUN 2020
Hoi hoi, er mag weer wat sportiefs in je agenda!
En wel de Kidsrun op zondag 15 maart in Hapert. We zijn 2010 begonnen en dat
wil ook zeggen dat we voor de 10e keer, hier in de Kempen, de Kidsrun mogen
organiseren. De Kidsrun is eigenlijk altijd al een feestje op zich geweest maar dit
jaar mogen we dan ook de 10e editie ervan vieren.
Voor iedereen die de Kidsrun in Hapert nog niet kennen.
Kidsrun is een hardloop wedstijd voor kinderen in de leeftijd tot 13 jaar. En zoals
ieder jaar starten we om 10:00 uur met de kids van 11 tot en met 13 jaar op de
1000 meter. Vervolgens starten de kids van 9 en 10 jaar en daarna de kids van 7
en 8 jaar. Deze afstanden worden ook officieel getimed met na afloop een
prijsuitreiking.
De top 3 van elke leeftijdscategorie wint een trofee! Na afloop kun je thuis je
certificaat met tijden uitprinten met het behaalde resultaat.

Ook aan de jongste kinderen is gedacht. Voor de kinderen tot 7 jaar is er weer
de RodeNeuzenRace (700 meter).
Maar lukt het nog niet helemaal om alleen mee te lopen, trommel dan je
papa/mama, opa/oma, oom/tante of misschien wel je grote broer/zus op om met
jou mee te lopen! Zij starten om 10:35 uur.
Voor meer informatie zie http://www.kempenrun.nl/kempen-kidsrun-2018

