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PARRO – digitaal inschrijven spreekweken
Op onze school hebben wij tot op heden altijd ingeschreven
voor spreekweken door middel van papieren op de
klassendeuren. Dit gaat veranderen. Vanaf de komende
spreekweken in april gaan wij digitaal! Dit gaan wij doen
door middel van Parro.
Binnen het Meanderteam zijn afspraken gemaakt over het
gebruik van Parro. Parro zal voorlopig ingezet worden voor
de gesprekkenplanner en de oproep voor vrijwilligerstaken
bij activiteiten.
Dinsdag 11 februari kunt u in de middag via uw e-mailadres
een uitnodigingslink ontvangen om u aan te melden bij
Parro en de groep van uw kind(eren). Mocht u vragen
hebben, kijk dan eerst bij
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders. Mocht u
geen uitnodigingslink ontvangen hebben, meld u zich dan
bij de leerkracht van uw kind.
U kunt Parro gebruiken via een app op je mobiele telefoon
of via je desktop of laptop. De app vindt u via de Googleplaystore en de App-store. Eenvoudig downloaden en na de
uitnodiging die u morgen ontvangt, kunt u de
functionaliteiten die wij gaan gebruiken, ook gebruiken.

ons en zij hebben dus veel meer ervaring dan wij. Dat is de
reden dat deze keuze is gemaakt. Caroline en Joop zijn
daarom afwezig in de week van 9 maart aanstaande. Voor
groep 1-2A is de volgende oplossing gevonden: maandag,
dinsdag en woensdag komt Yvette (leerkracht groep 5)
werken en Ingrid verschuift in die week haar werkdagen
naar donderdag en vrijdag.
Wilt u onze belevenissen volgen? Dat kan! Voor die tijd
ontvangt u het adres van ons blog en kunt u meekijken!

AGENDA
Februari 2020
ma. 10 – vr. 14 adviesgesprekken groep 8
vr.
21
rapport mee
ma. 24 – vr. 28 voorjaarsvakantie
Maart 2020
vr.
06
open ochtend nieuwe ouders
ma. 16 - vr. 03-04 projectweken thema ‘Beroepen’
wo.
18
Meandertheater groep 4
BROOD en SPELEN
Wilt u uw kind aan- of afmelden voor het overblijven, dan
doet u dit via
meander-amersfoort@broodspelen.nl of het
telefoonnummer van de overblijfcoördinator Rosita van
Hamersveld 06-38826346.

PBIS
Zoals u weet is onze schoolbrede aanpak gedrag, PBIS, voor
ons een belangrijke pijler. Wanneer er bij ons onderzoek
gedaan wordt naar de stand van zaken, dan worden wij
steevast goed beoordeeld. Maar, wij willen verder groeien!
In Nederland is voor ons niveau vaak weinig te vinden.
Daarom gaan Caroline en Joop naar de wereldwijde
conferentie in Miami. In Amerika loopt men 30 jaar voor op
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