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Welkom op school allemaal! 
Na een heerlijke vakantie vond iedereen het 
toch ook wel weer fijn te beginnen. 
Door de leerkrachten is hard gewerkt de school 
in orde te maken. 
In de klassen zijn de ventilatiesystemen 
aangepast, wij zijn benieuwd hoe het effect zal 
zijn! 
 
Nieuwe directeur Marian Timmermans 
U heeft mij wellicht al zien 
staan, doorgaans kunt u mij 
‘s morgens en ’s middags bij 
de deur vinden. Op ma-di-
do-vrij ben ik aanwezig.  
Spreek mij rustig aan, ik ga 
proberen al uw namen en 
vooral die van de kinderen snel te leren! 
 
Ouderportaal Parnassys en CITO-gegevens 
De uitdraai van CITO is op papier gemakkelijker 
te lezen dan de summiere gegevens die u via 
het ouderportaal te zien krijgt. 
Daarom hebben wij het ouderportaal dit jaar 
weer dicht gezet.  
Sommige groepen hebben de CITO uitdraai al 
bij het laatste rapport gekregen. In de groepen 
waar dit niet is gebeurd, krijgen de kinderen 
deze week alsnog een envelop met die uitdraai 
mee.  
Voortaan zal de uitdraai van de CITO-gegevens 
standaard bij het rapport worden gevoegd. 
 
Informatieavond 
Volgende week dinsdag 12 september houden 
wij informatieavonden. 
18:30-19:30 groep 1-3-5-7 
19:30-20:30 groep 2-4-6-8 
De leerkracht vertelt dan allerlei algemene 
zaken voor komend schooljaar.  
Er is tevens een informeel moment met koffie of 
thee om met de leerkracht en uw collega-ouders 
kennis te maken of bij te praten.  
 
Gefeliciteerd Femme Verberk! 
Femme is afgelopen maand cum laude 
geslaagd voor haar masteropleiding 
onderwijswetenschap. Complimenten! 
Het is voor Femme heel fijn dat haar direct een 
nieuwe uitdaging binnen het bestuur wordt 
geboden: Zij gaat de professionalisering van de 
leerkrachten binnen de Stichting JongLeren 
begeleiden. Veel succes Femme! 
Femme werkt dus alleen nog op woensdag en 
donderdag op de Mariaschool. 

Communicatie met ouders 
Afgelopen jaar heeft u berichtjes gekregen van de 
leerkrachten via een app “schoolapp”. 
Inmiddels is er een betere app op de markt. Deze 
is gekoppeld aan ons administratie-systeem 
parnassys en heeft veel voordelen: 
- Wij kunnen zien welke ouders de app hebben 

gedownload, dus weten wie we bereiken met 
onze berichtjes en foto’s. 

- Ook zonder smartphone is dit programma via 
internet te benaderen. 

- We kunnen straks de oudergesprekken 
plannen via de app, u kunt dan zelf uw tijd 
reserveren. 

- Alle berichtjes blijven een tijd bewaard in de 
app, u heeft dus geen mailtjes meer die ergens 
in een volle inbox verloren gaan. 
 

- Deze gebruiken we niet meer: 
 
- Graag de –gratis- Parro app 

downloaden in de apple store of in 
google play. Voor de computer: ga 
naar https://talk.parro.com  

Op de website zullen regelmatig stukjes van de 
leerkrachten of de kinderen verschijnen met leuke 
verslagjes uit de klas. Ook het huiswerk van 
groep 7 en 8 komt op de website. 
Mededelingen zullen we elke 2 weken via Parro 
doen. We wachten tot de meeste ouders de app 
hebben gedownload, tot die tijd blijven we 
mededelingen per mail sturen.  
Het duurt dus even voor we Parro kunnen 
gebruiken. De leerkracht activeert de app pas als 
de meeste ouders van de groep zo bereikbaar 
zijn. 
Voorwaarde is dat uw e-mailadres up-to-date is, 
dat heeft u op het bereikbaarheidsformulier 
kunnen invullen. Zorgt u dat dit snel op school is? 
Dank voor uw medewerking!  
 
Intake-Ouder-kind gesprekken 
U kunt op de informatieavond met de leerkracht 
kennismaken. Om de gesprekken wat beter over 
het jaar te verdelen houden wij de intake 
gesprekken in de week van 16 oktober. U krijgt 
hier tegen die tijd via de Parro app een uitnodiging 
voor. 
 
Gymnastiekrooster 
Vanaf volgende week is het rooster als volgt: 

Maandag Groep 5 Donderdag Groep 7 

 Groep 6  Groep 8 

 Groep 3  Groep 4 
 

 

mailto:directie.maria@jl.nu

