19-02-2021
Weekbrief 25
Jarigen
In de voorjaarsvakantie zijn Kay, Sepp, Liv,
Daniël, Maura en Valentijn jarig. In de week
na de vakantie is het feest bij Mika en Justin.
Alvast van harte gefeliciteerd! Wij wensen
jullie een hele fijne dag.

Mijnschoolinfo gaat stoppen
De afgelopen jaren hebben wij gebruikt
gemaakt van “Mijnschoolinfo” voor het
communiceren met u als ouders. Dit systeem
gaat echter per 1 maart stoppen. Daarom
gaan wij over op Parro.
Parro een vergelijkbaar
communicatiesysteem,
welke gekoppeld is aan
ParnasSys, het administratie- en
leerlingvolgsysteem dat wij sinds kort
gebruiken.
U heeft van ons een aparte mail ontvangen
over het activeren van dit systeem. Wilt u na
het activeren meteen even bij de instellingen
de privacy voorkeuren aangeven aub?
Parro is bedoeld voor korte berichten. Een
ziekmelding, melden dat uw kind later is e.d.
Wanneer u zich zorgen maakt of iets wilt
bespreken, maak dan een afspraak met de
leerkracht.
Egypte
De groepen 8 hebben vlak voor de
voorjaarsvakantie
het definitieve
schooladvies
ontvangen. Dit
betekent natuurlijk
niet dat ze de rest
van het schooljaar
niets meer te doen hebben. Naast de
hoofdvakken gaan zij na de voorjaarsvakantie
o.a. bezig met het thema Egypte. De
leerkrachten zijn al druk bezig geweest met
het verzamelen en klaarzetten van het
lesmateriaal.

Citotoetsen
In de week van 8 maart start, voor de groepen
3 tot en met 7, de afname van de citotoetsen
(de groepen 8 zijn hier al mee klaar). Door de
periode van thuisonderwijs valt de cito
afname een aantal weken later dan dat u
gewend bent. Dit heeft echter geen
consequenties voor de normering van de
toets. Cito geeft aan dat de bestaande
normering tot en met maart geldig is.
Natuurlijk zullen wij, meer dan anders,
voorzichtig zijn met het interpreteren van de
resultaten.

Ondertussen bij de Overblijf wensen we
iedereen een fijne vakantie toe! Het waren
twee korte
weekjes, door
alle

omstandigheden, maar het was weer gezellig
met de kinderen.
We zien ernaar uit ze na de vakantie weer te
zien!
Namens het T.S.O.-team,
Inge, schoolcoördinator Brood & Spelen.
T
06-38828738.
M
oranjenassau@broodspelen.nl

Wij wensen u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
het team van de Oranje Nassauschool

