weekbrief 16 september 2016

terugblik
We hebben een warme week achter de rug. Gelukkig heeft het
warme weer de kinderen niet echt in de weg gezeten. Toch
vinden we het fijn dat het nu weer iets minder warm is in de
lokalen.
In veel ontwikkelgroepen ging het deze week over doorzetten.
Dat is passend bij deze week, en niet alleen vanwege het weer.
Het was ook wel een beetje een ongelukkige week, vooral in de
middenbouw. Noortje kwam verkeerd neer bij de glijbaan en
moest daarmee naar de dokter en Isabel viel in de klas en dat
leverde ook een doktersbezoek op. Wat opvalt is dat beiden wel
erg dapper zijn en veel doorzettingsvermogen hebben laten

zien. Fijn ook dat er gelijk ouders opstaan om mee te helpen bij
dit soort situaties.
We hebben een paar mooie reacties gehad op de blog van
Jessica. Helaas heeft niet iedereen dat ontvangen omdat in
Parnassys niet alles correct is verstuurd. Mocht u het gemist
hebben en toch nog willen lezen, stuurt u ons dan even een
mail?
Veel van de participatiedocumenten zijn ingeleverd, dank. Ik
verstuur deze vandaag nogmaals als tekstdocument, dat is
makkelijker digitaal verwerken. Een aantal ouders heeft dat als
feedback gegeven, dank daarvoor.

fout in kalender: studiedag niet 13 maart
In de schoolwijzer staan de vakanties/ vrije dagen en
studiedagen. Deze staan inmiddels ook in Parnassys en worden
weergegeven in de kalender op het ouderportaal.
In de schoolwijzer staat een studiedag gepland op maandag 13
maart, maar dat moet zijn: dinsdag 14 maart. Op die dag is er
een algemene studiedag van AWBR, het schoolbestuur waar de
SoU Amsterdam-West onder valt. In het ouderportaal staat het
wel goed. Wilt u het even controleren in uw eigen agenda?
Overigens ontvangt u ook nog een hardcopy van de
schoolwijzer. Deze wordt op dit moment gedrukt.

participatiedocument
We hebben al prachtige aanbiedingen gehad voor de ouderparticipatie. Als we het kunnen regelen
met de ouders die zich hebben opgegeven boffen de kinderen van de SoU maar! (en wij natuurlijk
ook). Mocht u het document nog niet hebben ingeleverd, bij deze weekbrief komt het document
nog eens mee en dan als tekstdocument.

“help wat een informatie allemaal!”
We begrijpen dat het allemaal een beetje veel is: ouderportaal, parro, weekbrief, ontwikkelblog en dan ook nog eens briefjes en
boekjes in de gang. En dan hoorde ik dat er ook nog whatsapp en facebookgroepen zijn.
We gaan proberen om vanuit de ‘school’ te communiceren met de weekbrief. De ontwikkelblog van Jessica is extra en bedoeld om
een deskundig inzicht te geven in de ontwikkelingen in de groepen.
Vanuit teamleden kunnen we met parro een mededeling sturen naar de groep ouders van een ontwikkelgroep. Verder hopen we
dat we als teamleden en ouders door middel van parro met elkaar berichten uit kunnen wisselen. Hiervoor gebruiken we de
gesprekkenknop. Als u bent toegevoegd aan de gesprekken dan kunnen wij elkaar berichten sturen. Wat betreft het sturen van de
berichten vinden we het fijn om dat zoveel mogelijk onder ‘kantoortijden’ te houden.
Ik hoop dat u het voor nu nog even volhoudt met het doornemen van onze communicatie, ik verwacht dat we gaandeweg minder te
communiceren hebben omdat dan een en ander al weer routine wordt.

parro update
De parro app heeft een update gehad. Op zich vinden we dat fijn, want parro breidt continu uit. De ontwikkeling van parro is te
volgen op: http://parro.education/tijdlijn. Als u de huidige update ophaalt, wordt een deel van de bestaande gesprekken gewist. Als
u uitlogt en opnieuw inlogt zijn alle gesprekken die u had weer zichtbaar. Om de app te kunnen gebruiken moet de update worden
uitgevoerd. Parro heeft een nieuwe update ter goedkeuring aangeboden aan de Appstore waarin de issues van deze laatste versie
worden opgelost. Apple beoordeelt deze update voordat deze beschikbaar komt. De verwachting is dat dit enkele dagen tot een
week duurt. U ziet deze vanzelf verschijnen als deze beschikbaar is.
Als de app niet werkt kunt u ook de webversie gebruiken. Deze kunt u vinden op talk.parro.com , en dan inloggen met uw gegevens.

diversen




TSO: we hebben met Combiwel afgesproken dat zij ons een
rekening sturen voor de TSO aan de school en dat wij dit in
rekening brengen bij de ouders die gebruik maken van de
TSO. Zoals in de schoolwijzer beschreven zijn de kosten van
de TSO 1,25 euro per dag.
Deurbeleidsperikelen: Als eerste het ongemak van de
deurbel. Inmiddels heeft het installatiebureau een en ander
opgelost. 1 bel komt aan in de teamkamer zodat we die
makkelijk kunnen beantwoorden. De andere bel komt aan in
de lokalen en dat is goed voor het ophalen van kinderen van
de bso. Nu alleen nog weten welke bel waarvoor, maar ik zal
zorgen voor een passend stickertje bij de bel.
Een ander issue gaat over de glazen deur. We hebben
aangegeven dat we graag willen dat de kinderen zelfstandig
naar de ontwikkelgroep komen. Dat betekent niet dat het
schoolgebouw voor u verboden gebied is natuurlijk. Mocht u
even willen kijken na lestijd waar uw kind aan gewerkt heeft
of gewoon even sfeer proeven boven dan kan dat. Als u uw
kind opgehaald heeft beneden dan kunt u gewoon samen
even naar boven komen.

vooruitblik
In de vooruitblik weinig nieuws, het meeste is vorige week al genoemd.
 excursie zuiderzeemuseum middenbouw
 excursie ‘bij elkaar’ onderbouw
 laatste vrijdag van de maand: ouderinloop in de groep vanaf 8.15 uur
 29 september ouderparticipatieavond van 19.30 tot 21.00 uur
 13 oktober studiedag. De kinderen zijn vrij of gaan naar de opvang

Met vriendelijke groeten,
Mark Veenstra
Directeur

agenda
22-9: bezoek voorzitter RvT
AWBR
23-9 MB: excursie
zuiderzeemuseum
23-9 OB: excursie ‘bij elkaar’
29-9 participatieavond v.a.
19.30 uur
30-9 inloop ouders v.a. 8.15
uur
5-10 dag van de leerkracht
13-10 studiedag. Geen les voor
de kinderen.
5-10 tot
14-10 kinderboekenweek
17-10 tot
21-10 herfstvakantie
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