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Papieren bijlagen  
- Formulieren bereikbaarheid  
 
 
Digitale bijlagen 
- Schoolgids 2022-2023  
- Formulier bereikbaarheid (ook als papieren bijlage bij deze    
  nieuwsbrief) 

 
In memoriam 
Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar is, geheel onverwachts, 
onze pleinwacht 'Oma Elly' overleden. Als vrijwilliger was Elly elke 
dinsdag in de pauze op het plein te vinden.  
 
Op Elly kon je rekenen. Zij was er altijd. Nooit gehumeurd, 
behulpzaam en altijd in voor een praatje met de kinderen en haar 
collega vrijwilligers. Geïnteresseerd in het wel en wee van 
iedereen. We gaan Elly missen als zeer betrokken vrijwilliger, maar 
eigenlijk vooral als persoon. We wensen haar familie veel sterkte. 
 
Coördinator pleinwacht Stichting Brood & Spelen, mede namens alle 
vrijwilligers 
 
Formulier bereikbaarheid  
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het formulier bereikbaarheid. 
Mocht er gedurende de schooldag iets met uw kind zijn, dan is het 
belangrijk dat de leerkracht uw gegevens direct bij de hand heeft en 
u zo snel mogelijk kan bellen. Omdat er nog weleens gegevens 
wijzigen, is het belangrijk dit ieder jaar opnieuw in te vullen.  
Wilt u deze brief zo snel mogelijk invullen en aan uw kind mee naar 
school geven?  
 
Parro 
Om het schooljaar ook digitaal goed te starten, is het goed om Parro 
goed in te stellen. We vragen u om de volgende zaken te bekijken in 
de mobiele app of via talk.parro.com.  
 
Privacy:  
Wij vragen u om via Parro aan te geven of u toestemming geeft voor het delen van foto’s en filmpjes 
met de oudergroep via (het beveiligde systeem) Parro. Hierdoor ziet de leerkracht bij het verzenden 
van berichten meteen welke ouders hier wel of geen toestemming voor hebben gegeven en of 
beeldmateriaal dus gedeeld mag worden. We gaan er vanuit dat foto’s en filmpjes waar ook andere 
kinderen op staan alleen in eigen huiselijke kring gebruikt worden en dat deze niet gedeeld worden 
op social media. Ook vragen wij uw toestemming voor het vermelden van de voornaam en 
verjaardagsdatum van uw kind in de nieuwsbrief.  
 
 
 
 

Kalender 

 

05-09: Informatieavond groep 
3 en 5  

 
06-09: Informatieavond groep 

1-2b en 6 
 
06-09: Start inschrijving 

startgesprekken 
 
07-09: Informatieavond groep 

7 en 8 
 
08-09: Informatieavond groep 

1-2a en 4 
 

 
09-09: Eind inschrijving 

startgesprekken 
 
13-09: Schoolfotograaf 
 
20-09: Nieuwsbrief 2 
 
21-09 Studiedag 
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Het is voor de leerkrachten belangrijk dat deze informatie up-to-date is. 
Alleen als u actief toestemming geeft, delen wij beeldmateriaal via Parro of 
de verjaardag van uw kind in de nieuwsbrief. Vult u niks in, dan mogen wij 
geen informatie delen. 
Niet alle kinderen die deze maand jarig zijn staan in deze nieuwsbrief 
vermeld, staat uw kind er niet bij dan heeft u nog geen toestemming 
gegeven. Wilt u dit alsnog doen? Als u wilt dat uw kind alsnog wordt vermeld 
in de volgende nieuwsbrief, stuurt u dan alstublieft een bericht naar 
Willemijn. 
 
U kunt uw toestemming als volgt instellen: 

• Ga naar het groepenscherm. 

• Tik op Privacy-voorkeuren. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje 
achter het kind.  

• U geeft apart toestemming voor het delen van beeldmateriaal en het 
vermelden van de verjaardag van uw kind in de nieuwsbrief. 

 
Activiteiten:  
Alle activiteiten van het schooljaar staan vermeld in de kalender van Parro.  
Zoals u gewend bent, worden alle activiteiten per periode ook in de 
nieuwsbrief, en vaak ook in de mails per groep, vermeld. U kunt de 
activiteiten uit de kalender in Parro desgewenst afdrukken. Mocht u willen 
dat wij dit voor u doen, dan kunt u dit aangeven door een mailtje te sturen 
naar administratie@willinkschool.nl.  
Het is ook mogelijk de agenda vanuit Parro te koppelen uw eigen digitale 
agenda. Dit kan alleen nog voor Android-toestellen, helaas nog niet voor 
Apple. Dit doet u als volgt: 

• Ga naar het agendascherm. 

• Tik rechtsboven op de drie puntjes (deze ziet u alleen als u een Android-apparaat heeft). 

• U kunt nu de agenda synchroniseren met uw eigen agenda. 

  
Ziek- en afmelden:  
Is uw kind ziek of is het afwezig vanwege bijvoorbeeld doktersbezoek, dan kunt u dit ook melden via 
Parro: 

• Ga naar het groepenscherm. 

• Tik op “absentie”. 

• Geef aan wanneer uw kind afwezig is en waarom. 

Het blijft ook mogelijk om ziekte of afwezigheid van uw kind telefonisch door te geven.  
 
Bericht aan de leerkracht: 
Wilt u bij duo-leerkrachten alstublieft beide leerkrachten aan een gesprek toevoegen? Zo zijn beiden 
op de hoogte van mededelingen die u stuurt. 
 
Bericht aan andere ouder:  
U kunt nu ook via Parro een bericht sturen naar een andere ouder uit de groep van uw kind. Dit doet 
u bij het onderdeel 'gesprekken'. Uiteraard kan de leerkracht deze berichten niet meelezen. 
 
 

Hieperdepiep 

01-09: Benjamin (7)  

01-09:     Thijs (8) 

07-09: Robine (2) 

09-09: Tobias (3) 

15-09: Chris (4) 

16-09: Sep K. (3) 

18-09:   Sven (6) 

25-09: Juf Jamie (1-2) 

26-09:  Pleun (4) 

26-09: Sep v.d. R. (5) 
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Vakantierooster en studiedagen  
Het actuele vakantierooster is te vinden in de schoolgids en op de website. Het team zal ook dit jaar 
weer een aantal studiedagen volgen. De kinderen zullen i.v.m. deze studiedagen vrij zijn op 21 
september, 24 oktober, 6 maart en 30 mei.  
Let op: de studiedag in maart valt na de voorjaarsvakantie. Houd hier dus rekening mee als u een 
vakantie plant. 
 
Contact ouders en school 
We vinden het belangrijk om regelmatig contact met u te kunnen hebben. Zeker aan het begin van 
een schooljaar is het van groot belang voor u om te weten wie de leerkracht(en) is (zijn) van uw kind 
en voor de leerkrachten om te weten wie de ouders zijn van de kinderen in hun klas. Dat maakt de 
samenwerking in de rest van het jaar makkelijker.  
 
Informatieavond 
Deze week vinden de informatieavonden voor ouders plaats. Zo kunt u kennismaken met de 
leerkrachten van uw kind en ontvangt u informatie over het nieuwe leerjaar van uw kind. Ook ruimen 
we tijd op deze avonden in om andere ouders van de groep te ontmoeten met een kop koffie of 
thee.   
 
Startgesprekken 
Vanaf 12 september plannen we startgesprekken. Daarbij zijn kind, ouders en leerkracht aanwezig.  
 
Voorafgaand aan de startgesprekken krijgt uw kind een gesprekskaart mee naar huis. We vragen de 
kinderen deze kaart samen met u in te vullen. Dit is al een waardevol gedeelte van het gesprek. 
Tijdens het gesprek met de leerkracht neemt uw kind de gesprekskaart mee naar school. Deze zal 
leidraad zijn bij het gesprek. Tijdens het gesprek zal uw kind actief betrokken zijn. Na het gesprek 
wordt de gesprekskaart toegevoegd aan het portfolio. Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 september 
kunt u zich inschrijven voor de gesprekken via Parro.  

Schoolfotograaf 
Dit jaar komt de schoolfotograaf Arnold Bartman op dinsdag 13 september. Gedurende de hele dag 
worden de klassenfoto's en leerling foto's gemaakt. 

Dit jaar is er wederom de mogelijkheid om ook foto's met zusjes en broertjes te laten maken. Dit jaar 
zal dit echter anders georganiseerd worden. De foto's worden na schooltijd gemaakt. Hierbij treft u 
een link aan met de online agenda om u in te schrijven voor deze broertjes/zusjes foto's:  

https://agenda.schoolfotosonline.nl  

De starttijd is 14.45 en Arnold stopt om 16.30. Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor deze 
tijdspanne dan wordt deze verlengd. 

Graag nog aandacht voor het volgende: 

- Let op dat u bij de goede datum inschrijft : dinsdag 13 september (er staan meerdere data open, 
van andere scholen namelijk) 
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- Onder schooltijd worden er dus geen broer en zus foto’s gemaakt. 
- Kinderen die (nog) niet op school zitten mogen mee. 

Mochten er toch nog vragen zijn dan horen wij die graag. 

Groepsvorming 

De eerste weken van het schooljaar staan in het teken van (hernieuwde) kennismaking en  
groepsvorming. Elk jaar is dit een belangrijk onderdeel om te zorgen dat in een groep een 
prettige sfeer heerst waarin goed gewerkt en gespeeld kan worden. Er wordt daartoe 
gebruik gemaakt van allerhande energizers. Het Doelgericht Werken wordt weer opgestart 
met het maken van een groepsmissie en groepsafspraken. Ook in de Rots en Waterlessen 
wordt op de groepsvorming ingespeeld. In de eerste periode is het thema Veiligheid: 
vertrouwen. Er wordt gewerkt met oefeningen, waarin de leerlingen ervaren wat verschillen 
en overeenkomsten zijn in de groep. Ook worden vertrouwensoefeningen gedaan. Zo wordt 
een stevige basis gelegd voor het prettig groepsklimaat in het nieuwe schooljaar.  
 
NPO 
De overheid stelt ook dit schooljaar aan alle scholen extra geld ter beschikking om te besteden aan 
de gevolgen van de coronasituatie en de schoolsluitingen. Iedere school maakt hiervoor een plan en 
kiest uit een menu van beschikbare interventies. Dit plan maakt de school met het team en ook de 
MZR denkt hierin mee. 
 
Voor het komend jaar gebruiken wij de subsidie voor de volgende interventies: 

• Extra handen in de groep voor ondersteuning, van zowel groepen/groepjes als individuele 
leerlingen.  

• Inzet van technisch leesmethode Bouw + ondersteuning bij het inzetten hiervan in groep 2 en 
3.  

• Aanschaf van methode Blits in groep 8 (studievaardigheden).  
• Voortzetting van het kleutervisie-traject omtrent spelend leren, dat vorig jaar is gestart 
• Voortzetten van het traject ‘Versterken Rekenonderwijs’ dat dit jaar is gestart o.l.v. een 

externe rekenspecialist 
• Activiteiten ter bevordering van de doorgaande lijn en onderlinge verbinding 

 

Kom ook turnen bij St. SkillsClub Bennebroek 
Beste ouders, 
Op 6 september starten we met de turnlessen meisjes in Bennebroek. De lessen vinden 
plaats in de gymzaal van de Sparrenbosschool. Je kunt je dochter aanmelden voor een gratis 
proefles. Mail de naam en geboortedatum van de proeflesser en een telefoonnummer door 
naar: ev.keulen@quicknet.nl en maak een afspraak. 
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De les is van 16.45 uur tot 17.45 uur. 
Tijdens de les worden er meestal groepjes op leeftijd gemaakt 

• 5 tot 7 jaar 

• 8 en 9 jaar 

• 10 jaar en ouder 

 
De contributie voor ten minste 36 lessen (maximaal 38 lessen) bedraagt € 200,-- en is 
inclusief eventuele bondscontributie en deelname aan de onderlinge wedstrijden. 
Het clubtenue bestaande uit een turnpakje en broekje zijn te bestellen bij de leiding voor € 
31,25 
 
Vriendelijke groet, 
Edwin van Keulen 
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