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Wat een gekke tijd
Na een lange tijd thuisonderwijs, zijn we de afgelopen weken weer fysiek op school
gestart. Wat hadden wij er zin in! Gelukkig zagen we alle blijde kindergezichten en
ouders. In de teamkamer hing een welkom aan ons leerkrachten, van u, vanuit de
ouderraad georganiseerd. Dat is enorm gewaardeerd. Wij hopen dat u onze complimentos ook heeft ontvangen en de kinderen hadden wel laten zien dat zij tijdens het
thuisonderwijs veel in hun mars hadden, dus zij kregen een Marsje.
De afgelopen weken zijn rustig verlopen. Een aantal verkouden kinderen, die uit
voorzorg thuis werden gehouden en getest. Gelukkig hebben we geen positieve
testuitslagen gekregen. Natuurlijk hopen wij ook op verantwoorde versoepelingen,
maar anders hopen we dat we op deze manier door kunnen gaan.
Belangrijk nieuws: Mijnschoolinfo stopt! Social Schools start!
Enige tijd geleden werden wij er door Mijnschoolinfo op gewezen dat zij zouden gaan
stoppen. Zij zijn een kleine organisatie die deze dienst aanbood, maar de
vernieuwingen blijken voor hen niet meer haalbaar om door te blijven voeren. Wij zijn
gaan kijken naar welk systeem wij dan gebruiksvriendelijk vinden voor alle ouders.
Wij zijn uitgekomen op Social Schools. Ook een ouderplatform waarmee wij berichten
kunnen versturen en u ook contact kunt leggen met de leerkrachten.
Toen de school gesloten was, vonden wij het geen goed moment om over te stappen,
maar nu kunnen we het niet langer uitstellen, want Mijnschoolinfo is niet meer te
gebruiken na 1 maart.
U ontvangt vandaag een mail van Social Schools, hierop staat een code zodat u kan
inloggen en een account kan aanmaken. Ook is er een app voor Social Schools,
waardoor u gemakkelijk berichten ziet en contact kan leggen. In de link hieronder treft
u nog een beknopte handleiding. De nieuwsbrieven zullen nog op de oude manier
worden verstuurd en over het inschrijven voor ouder gesprekken wordt u tegen die tijd
geïnformeerd. Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u vanaf 1 maart mailen naar
info@parkiet.lucasonderwijs.nl, dan helpen we u graag hiermee.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmWc9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delayms=3000&loop=fals
e&start=false&slide=id.g6995f4bff_06

Rapporten gaan later mee
Om een goed beeld van alle kinderen te geven richting u als ouder, hebben wij als
school meer tijd nodig voor de rapportage. Hierdoor zullen de rapporten later met de
kinderen meegaan.
Deze gaan nu mee op vrijdag 16 april
De leerlingen in groep 2 krijgen op dit moment geen rapport, wel krijgt u een
terugkoppeling over hoe het met uw kind gaat. Deze ouders worden hierover apart
geïnformeerd.
De rapportgesprekken zullen ook later gevoerd worden. Deze staan gepland op in de
week van 19 april.

Carnaval
Deze vrijdag vierden wij carnaval op school. Wel heel anders dan anders natuurlijk. Dit
jaar mocht Cedric prins carnaval zijn. De kinderen mochten ’s ochtends al gelijk
verkleed naar school toe komen. Wij hebben De Parkiet omgetoverd tot ‘Het
Kippenhok’ en we hebben er met elkaar een mooi feestje van gemaakt. Prins Carnaval
was even de baas van de school, met zijn twee adjudanten Santino en Loek.

Alaaf, Alaaf, Alaaf!
Via een livestream deden alle groepen hun optreden en konden we toch naar elkaar
kijken. De mooist verklede leerling kreeg deze dag een medaille. In iedere klas is een
medaille uitgedeeld. Het was een gezellige boel!

Inschrijven van broertjes en zusjes
Wanneer kinderen drie jaar worden, kunnen ze worden ingeschreven op school.
Kinderen die broertjes en zusjes op school hebben, hebben uiteraard voorrang bij ons
op school en wij willen deze kinderen natuurlijk als eerste plaatsen. Wilt u dan echt
niet vergeten om uw kind op tijd in te schrijven? Zo blijft u verzekerd van een plek.

Gebouw
In de zomer was het grootste gedeelte van onze vloer al vervangen. Tijdens de
lockdown zijn de trappen afgemaakt en nu ziet de hele school er weer tiptop uit!
Verder zijn er vier groepen die al een nieuw digitaalbord hebben gekregen. En in deze
vakantie komen er nieuwe ketels, zodat we er de komende tijd warm bij blijven zitten.
Zo houden we ons mooie, traditionele gebouw up to date!

Belangrijke data
Ma 1 maart, Start school en Mijnschoolinfo werkt niet meer, de commucicatie
verloopt via Social Schools.
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