Een goed begin
Vol verhalen kwamen de kinderen maandagmorgen weer op school. Hier en daar nog wat
onwennig, maar tegelijkertijd ook heel vertrouwd. Het is fijn om te zien hoe iedereen
elkaar, letterlijk en figuurlijk, de ruimte geeft om te werken, te spelen en te leren. Samen
zoeken we naar mogelijkheden en oplossingen, in een periode die voor veel beperkingen
zorgt. Bedankt voor ieders begrip en openheid!

Geboren!
Een aantal uren na het versturen van de vorige Nieuwslander, ontvingen we het
bericht waar we op zaten te wachten: Er is een zoon geboren bij onze administratief
medewerkster, Nienke Ligtenberg!
We zijn blij dat alles goed is gegaan en we willen Nienke, Gerwin en Joaz van harte
feliciteren met de geboorte van hun zoon en broertje, die de prachtige naam
‘Ezra’ heeft gekregen.
We wensen jullie Gods Zegen toe voor deze bijzondere periode en voor de toekomst!

TSO
Ook de TSO is weer opgestart! We hebben nog 2 praktische vragen:
1. Wilt u duidelijk de naam van uw kind op de beker/broodbak zetten? Dit voorkomt veel verwarring en
zorgt ervoor dat uw kind ook daadwerkelijk eet wat hij/zij meegekregen heeft…
2. Op dinsdag komen we nog 1 medewerker tekort. Kent u iemand die mee zou kunnen helpen of wilt u zelf
meehelpen, neem dan contact op met Anja Jansen, onze TSO-coördinator (0548-789140/ 06 43 255 757)!

Informatieavond
We hebben er goed over nagedacht en we hebben gezocht naar alternatieve mogelijkheden,
maar we zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is om dit schooljaar géén
informatieavond op school te organiseren. In plaats daarvan zult u, op de geplande dag, van
de leerkracht(en) informatie ontvangen via de mail en via Parro.
Natuurlijk kunt u, via dezelfde kanalen, vragen stellen over het onderwijs aan uw kind.
Mocht u graag in gesprek willen met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind en de
verwachtingen voor het komende schooljaar (verwachtingsgesprek), dan kunt u dit
aangegeven via mail/Parro en neemt de leerkracht contact met u op.

Nieuwslander
We hopen dat de Nieuwslander met veel plezier gelezen wordt door de ouders van de Beatrixschool
en andere belangstellenden. Mocht u de Nieuwslander niet meer willen ontvangen, omdat u
bijvoorbeeld geen kinderen meer op onze school hebt, dan kunt u zich afmelden via de website
van de school: www.beatrixschoolrijssen.nl of door hier te klikken.

Parro
Helaas zijn er nog veel problemen met de Parro-app. Bij een aantal ouders werkt
deze app niet goed. Erg vervelend, omdat veel informatie via Parro wordt
verstuurd. Het is een groot probleem in heel Nederland en alle scholen hebben er
eigenlijk wel last van. Terwijl er bij ParnasSys (ons administratiesysteem en tevens de aanbieder van Parro)
hard gewerkt wordt aan een oplossing, geven zij aan dat de ouders moeten proberen om Parro
helemaal van de telefoon te verwijderen en dan weer opnieuw moeten installeren.
Daarna moeten ze via de uitnodiging in hun mail weer proberen in te loggen. Dan zou het moeten
werken. Mocht dit niet werken, dan kunt u zelf even contact opnemen met ParnasSys.
Dit kan via support@parnassys.nl.

Agenda
25 augustus
2 september
4 september
7 september
15 september

Informatie ‘moment’ – via mail en Parro
GMR vergadering
8.30u – Gebedsgroep
20.00u – Klassenoudervergadering
MR vergadering

ANWB
Onderstaand bericht ontvingen wij van de ANWB en willen wij graag met u delen:
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt
iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een
stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school mogen
gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit schooljaar
juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo krijgen
kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening.
U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd vaak bij
hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is het
belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een
breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een aantal
tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten:
• Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
• Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
• Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van gevaar.
• Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
• Laat u niet afleiden, wees alert.
• Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
• Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé
hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

