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De nieuwsbrief van SWS Fondali verschijnt tweewekelijks. De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 februari.

Nr. 8, 18 januari 2018
Welkom op school
Er is een aantal nieuw leerlingen op onze school gekomen: Dean Jeekel, Elena Jongsma, Puck Koeman
en Bram Wassink. Wij wensen hen een hele fijne en leerzame tijd.






Parro
Vanaf eind januari 2019 willen wij op groepsniveau gaan communiceren middels
de "Parro-app". We starten met een pilot die 2 maanden loopt. Dankzij de
slimme koppeling met ons administratiesysteem "ParnasSys" hebben de
leerkrachten in twee minuten alle ouders van hun groep uitgenodigd.
Wij kunnen:
foto's en bijzondere groepsmomenten delen met ouders en u zo betrekken in de wondere wereld
van uw kind op school.
u als ouders snel en veilig met één-op-één berichten of door middel van een mededeling aan de
groep bereiken.
op een snelle manier auto's regelen voor excursies, voorstellingen of andere activiteiten.
op termijn ook de contactmomenten inplannen door middel van deze app.
Het zoeken naar telefoonnummers en/ of e-mailadressen is verleden tijd.
Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld en voldoet aan de laatste
privacyregels.
De Nieuwsbrief blijft daarnaast een heel belangrijk communicatiemiddel. Daarin is ruimte voor
achtergrondinformatie, langere berichten, algemene schoolzaken, en de kalender, zodat u ruim op
tijd op de hoogte bent van belangrijke data. Wij vragen u daarom de Nieuwsbrief steeds goed te
blijven lezen.
Starten met Parro:
Download de app (Parro) op uw telefoon of tablet in de App-store of Playstore. Voor een computer,
laptop of Windows-Phone; ga op internet naar: https://talk.parro.com/
Binnenkort ontvangt u een code op uw emailadres. Via ‘profiel’ kunt u de app naar uw wensen
instellen. Bij nieuwe acties (mededelingen) in Parro, ontvangt u een bericht. Heeft u nog vragen,
vraag dan of een andere ouder u misschien even kan helpen, of stel uw vraag op school aan de
leerkracht. Op https://support.parro.com/hc/nl vindt u ook antwoord op vele vragen. We hopen dat
u Parro als een prettig communicatiemiddel zult gaan ervaren.
Introductie bibliotheek
Veilig internetten, iets wat helemaal passend is bij deze tijd. Kinderen zitten bijna dagelijks op het
internet, maar ze zijn zich vaak nog niet bewust van welke gevaren dit met zich mee kan brengen. In
groep 5/6 weten de kinderen daar inmiddels alles vanaf. Afgelopen dinsdag is Akke van de
bibliotheek bij ons in de klas geweest. We hebben ontzettend veel geleerd en kunnen nu een stuk
veiliger aan de slag op het internet.
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Groep 1 en 2
We zijn druk bezig met het oefenen voor de viering van aanstaande woensdag. Deze begint om 11.30
uur. Iedereen die het leuk vindt, is van harte uitgenodigd om te komen kijken.
We werken aan het thema ‘Bouwen en huizen’ . De letter ‘b’ is aangeleerd. Nu gaan we aan de slag
met de letter ‘t’.
Groep 3-4
Wij werken over het thema ‘honderden huizen’. Om een maquette van hun eigen droomhuis te
maken, mogen de leerlingen een schoenendoos mee naar school nemen. Daarnaast mogen de
leerlingen, als ze dat leuk vinden, een foto van hun eigen huis meenemen.
Groep 7-8
Op maandag 21 januari gaan de leerlingen van groep 7 en 8 naar het Cultuurbedrijf in Emmeloord.
Hier krijgen ze een workshop rond het thema “Uitvinden en opstijgen”. Deze les maakt deel uit van
een lessenserie; de eerste en de laatste les doen de kinderen op school.
Op woensdag 23 januari hebben de kinderen een woordenschattoets over het thema Mysteries. Het
blad is begin vorige week mee naar huis gegaan.
Bijlage:
- Interkerkelijke dorpsvieringen
- Overblijfrooster tot de meivakantie
Overblijf
Aankomende twee weken staan de volgende families ingepland om mee te draaien met de overblijf.
maandag 21 januari 2019
dinsdag 22 januari 2019
donderdag 24 januari 2019
vrijdag 25 januari 2019

Fam
Fam
Fam
Fam

Garrelts
Haumann
van der Bijl
de Graaf

maandag 28 januari 2019
dinsdag 29 januari 2019
donderdag 31 januari 2019
vrijdag 1 februari 2019

Fam
Fam
Fam
Fam

ten Napel
Oijevaar
van Gerner
Freriks

Mocht u op een van de dagen dat u staat ingepland niet kunnen, probeer dan onderling te ruilen of
zorg voor vervanging. In de bijlage is het rooster tot aan de meivakantie toegevoegd.
Voor uw agenda:
23 januari
31 januari
8 februari
11 t/m 15 februari
18 februari
25 t/m 28 februari
25 februari
28 februari
1 maart
6 maart
20 maart
21 maart

Viering groep 1-2
Kinderraad
Rapporten mee naar huis
Ouder-kind gesprekken
Start voorjaarsvakantie
Ouder-kind gesprekken
Luizen pluizen
MR-vergadering
Carnaval
Viering groep 5 en 6
Open dag
Kinderraad
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Hiep Hiep Hoera!
De komende weken zijn jarig:
-

q

25-1 Ko 11 jaar
27-1 meester Theo
30-1 Mika 11 jaar
2-2 juf Catharina

Gezond eten is belangrijk
voor een goede
ontwikkeling.
We vinden het belangrijk
dat er op school gezond
eten en drinken is tijdens
de pauzes, de lunch,
uitjes en bij het trakteren.
Graag uw aandacht
hiervoor bij de keuze van
traktatie.
www.gezondtrakteren.nl
N.B.: informeer bij de
leerkrachten voor mogelijke
allergieën in de groep.
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