
 
 
 
 

Nieuwsbrief nr. 06 verstuurd op 29 januari 

Algemeen 

 
Graag informeren wij u in deze nieuwsbrief o.a. over de voortgangsgesprekken en het rapport.  De 
afgelopen week hebben wij veel ouders kunnen spreken tijdens het ophaalmoment. Fijn om 
iedereen weer even gezien te hebben. Wij hebben veel complimenten en feedback ontvangen over 
hoe wij het onderwijs vormgeven. Dank daarvoor! In deze tijd is het belangrijk om samen met u te 
kijken wat uw kind nodig heeft. Uiteraard hebben wij met elkaar maar een doel: het beste voor uw 
kind!  
 
Met vriendelijke groet,   
 
Team obs De Driesprong 
 

Parro (pilot) Doet u met ons mee? 
U ontvangt binnenkort een uitnodiging via de mail om gebruik te gaan maken 
van de app Parro. Dit is een communicatiemiddel die wij willen gaan gebruiken. 
Deze app kent vele voordelen; zoals gesprekken inplannen, foto’s en informatie 
veilig delen binnen de eigen groep. In de bijlage vindt u alvast meer informatie.  
 

Voortgangsgesprekken  
Ondanks deze rare tijd willen wij toch graag even contact met u hebben over hoe het gaat. In week 7 
(15 t/m 19 februari) gaan deze gesprekken plaatsvinden. De inhoud van het gesprek kan anders zijn 
dan wat u gewend bent. De insteek van dit gesprek zal voornamelijk gaan over het welbevinden van 
uw kind. Harde gegevens van toetsen zijn, vanwege het thuis werken, in mindere mate aanwezig. U 
kunt zich binnenkort inschrijven via een nieuw communicatiemiddel van onze school (app Parro). 
Hier kunt u zelf het gesprek inplannen. In de bijlage vindt u meer informatie over deze app. Komt u 
hier niet uit, laat het ons weten.  
 
Voor groep 8 staan voor dit gesprek 15 minuten gereserveerd. Dit in verband met het advies en 
inschrijving van het voorgezet onderwijs. Tijdens alle gesprekken mag u kind aanwezig zijn.  

 
Rapport 
Het rapport krijgen de kinderen niet mee op de geplande datum, dit wordt verzet voor na de 
voorjaarsvakantie. Wij beschikken over te weinig “harde gegevens” om deze in te vullen. Op het 
moment dat de kinderen weer enkele weken naar school zijn geweest, zullen wij o.a. (cito)toetsen 
gaan plannen.  
 
Als er meer resultaten bekend zijn, zullen wij de rapporten gaan maken. U ontvangt hier t.z.t. bericht 
van.  Uiteraard “monitoren” wij op afstand ook de voortgang van uw kind. Wij doen dit doormiddel 
van onze software. Als wij bijzonderheden zien, dan trekken wij bij u aan de bel. Uiteraard geldt dit 
ook andersom. Heeft u vragen en/of maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, neem 
dan contact op met de leerkracht.  
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Regionale kampioenschappen voorlezen 
Liz (groep 8) is onze schoolkampioen. Zij zal binnenkort door middel van een digitale opname onze 
school vertegenwoordigen tijdens de voorleeskampioenschappen. Wij wensen haar veel succes! 
 
 

Kalender februari/maart 

1 februari    Studiedag (alle kinderen vrij, ook geen programma) 
10 februari    digitaal bezoek College van Bestuur aan onze MR  
15 t/m 19 feb    voortgangsgesprekken 
20 t/m 28 februari    voorjaarsvakantie 
8 maart     MR/OR vergadering 
19 maart     Nationale Pannenkoekdag 
 
 
 
 
 
  



 


