Nieuwsbrief Ouders 7
30-04-2021
De Nieuwsbrief Ouders verschijnt vanaf nu 1 x per maand op de laatste vrijdag van de
maand, voorlopig zowel digitaal als op papier.

Informatie over de school
Nieuwsbrief voor Ouders 1 x per maand
Hier onder kunt u lezen dat we binnenkort met u gaan communiceren via de app op uw telefoon.
Elke groepsleerkracht zal u wekelijks berichten over activiteiten die in de groep plaats vinden.
Daarom gaan we vanaf nu de Oudernieuwsbrief 1 x in de maand met u delen, op de laatste vrijdag
van de maand. Daarin worden dan vooral zaken met u gecommuniceerd op schoolniveau.

Parro - Digitale communicatie met ouders
Vanaf 20 mei gebruiken wij op school Parro! Doet u met ons mee?
Binnenkort ontvangt u een e-mail zodat u ook Parro kan gebruiken. Deze app geeft veel voordelen.
Zo kunnen wij met Parro snel, eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden
over het dagelijks onderwijs, om afspraken te maken of om mededelingen te doen.
Om ook van start te gaan met Parro volgt u de volgende stappen:
1. Accepteer de uitnodiging
Binnenkort ontvangt u een e-mail van Parro met de titel: “Volg de schoolavonturen van je
kind”. Accepteer deze uitnodiging. U bent daarna toegevoegd aan de groep van uw kind.
2. Maak uw account actief
Vanuit ParnasSys krijgt u een mail, met de titel: “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u
een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt
u de leerkracht vragen om een nieuwe uitnodiging te sturen.
3. Inloggen
U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op de telefoon gebruiken door de app te
downloaden in de App Store of Google Play Store.
Gebruikt u Parro liever vanaf de computer? Log dan in op talk.parro.com.
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders

Zoek op ‘Parro’ in:
Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com.

Voortgang Verbeterplan Crescendoschool
Na de ouderinformatiebijeenkomsten in de kerk ben ik druk geweest met lesobservaties. In alle
groepen heb ik de rekenlessen gevolgd en daar weer lering uit getrokken voor de toekomst. Na de
Meivakantie gaan we op woensdag 12 mei weer verder met een studiedag “De Kunst van het
Lesgeven”. Uw kind is op die dag vrij, aansluitend gevolgd door het Hemelvaartweekend.

Vragenlijst bij Veiligheidsmonitor 2021
Een veilige school is voor de leerlingen nodig om goed te kunnen leren.
Een veilige school is voor ouders belangrijk om iedere dag hun kind met een goed gevoel naar toe te
kunnen brengen.
Vorige week ontving u van de school een link over de Veiligheidsmonitor 2021.
We vragen u deze lijst over de sfeer op school, de lessen, gepest worden en/of vervelende dingen, in
te vullen via de meegestuurde link. Al uw antwoorden zijn belangrijk en helpen de school steeds
beter te maken.
Zodra de uitslag bekend is, informeren we u daarover via de nieuwsbrief van de school.

Parents Newsletter 7
04/30/2021
The Parents Newsletter will now appear once a month on the last Friday of the month, for
the time being both digitally and on paper.

Information about the school
Newsletter for Parents 1 x per month
Below you can read that we will soon be communicating with you via the app on your
phone. Each group teacher will notify you weekly about activities taking place in the group.
That is why from now on we will share the Parent's Newsletter with you once a month, on
the last Friday of the month. This mainly communicates matters with you at school level.

Parro - Digital communication with parents
From May 20 we use Parro at school! Will you join us?
You will receive an e-mail shortly so that you can also use Parro. This app has many
advantages.
This allows us to communicate quickly, easily and securely with Parro to keep each other
informed about daily education, to make appointments or to make announcements.
To also get started with Parro, follow the following steps:
1. Accept the invitation
Soon you will receive an email from Parro entitled: “Follow your school adventures
child". Accept this invitation. You are then added to your child's group.
2. Make your account active
From ParnasSys you will receive an email entitled: “Welcome to ParnasSys”. This will create
a ParnasSys account, the link in this email is valid for 7 days. If the link has expired, you can
ask the teacher to send a new invitation.
3. Log in
You can now log in to Parro. You can of course use Parro on the phone by downloading the
app from the App Store or Google Play Store.
Prefer to use Parro from your computer? Then log in to talk.parro.com.
Do you want to know more? Then read on at www.parro.com/ouders
Search for "Parro" in:
Computer or Windows Phone? Go to www.talk.parro.com.

Progress Improvement Plan Crescendoschool
After the parental information meetings in the church, I have been busy with lesson
observations. I followed math lessons in all groups and learned lessons for the future. After
the May holiday we will continue on Wednesday 12 May with a study day “The Art of
Teaching”. Your child is free on that day, followed by the Ascension weekend.

Questionnaire for Safety Monitor 2021
A safe school is necessary for the pupils to be able to learn well.
A safe school is important for parents to be able to bring their child to them with a good
feeling every day.
Last week you received a link from the school about the 2021 Safety Monitor.
We ask you to fill in this list about the atmosphere at school, the lessons, being bullied and /
or annoying things, via the enclosed link. All your answers are important and help make the
school better and better.
As soon as the result is known, we will inform you about this via the school's newsletter.

