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Melding van berichten in Parro
Parro staat standaard zo ingesteld, dat u eenmaal per dag een
mail krijgt als u een bericht in Parro heeft ontvangen. We raden
u aan dit te wijzigen in uw instellingen, zodat u meteen een
mail krijgt als er een bericht voor u in Parro staat. Zo mist u
geen belangrijke informatie. Mocht het bijvoorbeeld
voorkomen dat een groep in quarantaine moet, dan
communiceren wij dit via Parro en dan is het belangrijk dat u
het bericht ook snel leest.
U kunt dit als volgt aanpassen:
1. Open Parro
2. Ga in het menu links in beeld naar Instellingen
3. Onder Privacy centrum kiest u voor Meldingen
4. Bij Herinnering per e-mail kiest u voor “direct”

Kalender
01-04: Paasontbijt en
paasviering
02-04: Goede vrijdag: vrij

Zo ontvangt u meteen een notificatie als u een nieuw bericht
heeft in Parro.

05-04: Tweede Paasdag: vrij

Gebruikt u de Parro-app op uw telefoon, dan krijgt u vanzelf
een notificatie in de app als er een nieuw bericht voor u is.

06-04: Studiedag, kinderen
vrij

Uitwisselen gegevens met GGD
13-04: Nieuwsbrief 14
Na het bericht in de vorige nieuwsbrief hebben al veel ouders
aangegeven of ze ons toestemming geven om in het geval van
een coronabesmetting in de groep hun naam, telefoonnummer en e-mailadres door te
geven aan de GGD voor het bron- en contactonderzoek. Als dit nog niet heeft aangegeven,
wilt u dit dan alsnog doen?
In Parro kiest u voor het vierde tabblad: Instellingen. Dan kiest u voor Privacy-voorkeuren.
Per kind geeft u aan of u toestemming geeft, via de stipjes op het potloodje achter de naam
van uw kind.
Mocht de situatie zich voordoen, dan scheelt dit tijd. Alvast bedankt.
Ouderbijdrage
De Ouderraad van de Willinkschool ondersteunt het schoolteam bij het organiseren van
diverse festiviteiten en activiteiten op school (w.o. het schoolreisje, Sinterklaas, Kerst,
Kinderboekenweek, het zomerfeest, diverse culturele activiteiten en sportevenementen). De
ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage en wordt gebruikt om deze activiteiten te
bekostigen. Niet verplicht, maar wel noodzakelijk omdat de school hiervoor van de overheid
geen vergoeding ontvangt. Zonder de ouderbijdrage zijn deze activiteiten eenvoudigweg niet
mogelijk.
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Bij een ‘normaal’ schooljaar bedraagt de ouderbijdrage € 65 per kind.
Veel activiteiten konden vorig schooljaar vanwege de
coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Daardoor is niet de gehele
ouderbijdrage besteed en is er dus een bepaald bedrag
overgebleven. Ook dit schooljaar konden en kunnen veel activiteiten
niet plaatsvinden. Zo is het onzeker of het schoolreisje kan doorgaan.
Om die reden vragen wij u nu om een gereduceerd bedrag, namelijk
een ouderbijdrage van € 15 per kind (i.p.v. € 65). Mocht het dit jaar
toch mogelijk zijn om met de kinderen op schoolreisje te gaan, dan
zullen wij u op een later moment om een extra bijdrage van € 25 per
kind vragen (hiervan wordt het schoolreisje betaald).
Een uitzondering is groep 8, die ieder jaar op kamp gaat in plaats van
op schoolreisje. Een deel van de ouderbijdrage gaat voor deze groep
ieder jaar naar het kamp. Daarnaast betalen ouders een aanvullende
bijdrage om de kosten te dekken.
We weten nu nog niet of het kamp kan plaatsvinden zoals gepland,
maar zo niet dan zorgen we voor een mooi aangepast programma dat
binnen de richtlijnen past. Vorig jaar is dat ook prachtig gelukt. We
vragen daarom voor kinderen van groep 8 een ouderbijdrage van € 40
per kind. Hiervan is € 25 voor het kamp. Als de invulling van het kamp
en de bijbehorende kosten bekend zijn, krijgen de ouders van groep 8
bericht over de aanvullende bijdrage.

Hieperdepiep
02-04: Noortje (4)
06-04: Jackie (5)
10-04: Julian (6)
10-04: Amris (1)
12-04: Valentijn (1)
13-04: Darian (6)

Vandaag ontvangt u een factuur voor de ouderbijdrage via Wis Collect.

13-04: Jefta (3)

Studiedag
Op dinsdag 6 april hebben we een studiedag met het team, de
kinderen zijn die dag vrij. We besteden deze dag aan het nader
onderzoeken van een nieuwe methode voor rekenen. Verder
bespreken we met elkaar wat voor onze school een passende invulling
zou zijn van het Nationaal Programma Onderwijs en evalueren we ons
onderwijs op verschillende punten.

13-04: juf Ilse

Pasen
De versierde paastasjes komen deze week mee naar huis. De kinderen
nemen er donderdag een lekker paasontbijt voor zichzelf in mee. De
OR zorgt voor een chocoladeverrassing. De kinderen nemen daarnaast
ook hun “gewone” eten en drinken mee voor de lunch en tussendoor.
Tijdens de ochtend volgt iedere groep in de eigen klas de online
paasviering.

24-04: Liam (5)

17-04: Milou (8)
17-04: Rosalie (3)
18-04: Meghan (6)
22-04: Finna (2)

24-04: Mees (2)
26-04: Jemme (5)
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We wensen u fijne Pasen!
Het team van de Willinkschool

