Nieuwsbrief juni 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Tweede Pinksterdag
Op maandag 1 juni zijn alle kinderen vrij!

Stoppen Padlet
Tijdens de thuiswerktijd werd het werk van de kinderen tentoongesteld in de Padlet. We
hebben besloten om te stoppen met de Padlet. De kinderen gaan weer naar school, waar zij
elkaar en het werk van elkaar weer kunnen zien.

Instroom nieuwe kleuters
Het is voor ons fijn om vooraf te weten, welke kinderen er nog in zullen stromen in groep 1/2
aankomend schooljaar. Mocht u een zoon of dochter hebben die aankomend schooljaar 4
jaar wordt, en u wilt hem/ haar ook inschrijven op De Singel, dan zouden we het zeer op
prijs stellen om de inschrijfformulieren voor de zomervakantie binnen te hebben.
Het inschrijfformulier is als bijlage toegevoegd bij de nieuwsbrief, zodat u de mogelijkheid
heeft om een inschrijfformulier te printen. Bent u niet in de gelegenheid om het formulier zelf
uit te printen? Neem contact met ons op, leggen wij een geprinte versie voor u klaar.
Alvast bedankt.

Inloopavond volgend schooljaar
Vanwege de onzekere maatregelen rondom het Coronavirus, willen wij u vast mededelen dat
er komend schooljaar geen informatieavond plaats zal vinden. De algemene informatie wordt
wel gedeeld. De startgesprekken worden eerder in het schooljaar gepland.

Parro jaarboek
Onze school heeft met Parro een betrouwbaar en veilig communicatieplatform om ouders
een inkijkje te geven in het schoolleven van het kind. Door de jaren heen verzamelen we
veel mooie herinneringen in Parro. Met ingang van 1 juni komt hier een nieuwe functie bij:
Parro Jaarboek.
Met het Parro jaarboek (https://parrojaarboek.nl/) kun je als ouder een fotoboek samenstellen
met foto’s en mededelingen uit Parro. Dit kan direct vanuit de Parro-app of via de laptop.
Hiermee kun je op een snelle, makkelijke manier herinneringen blijvend bewaren. Leuk als
kinderen hun schooltijd willen herbeleven en voor het trotse moment bij opa en oma.
Hoe werkt het?
Bij het samenstellen kies je eerst welke opties je wilt
hebben, zoals het type kaft en voor welke schooljaren je
het boekje wilt maken. Vervolgens bepaal je de
omslagfoto en welke foto’s en mededelingen je graag
terug wil zien. Parro toont het eindresultaat en de
kosten. Vervolgens kun je het Parro Jaarboek bestellen.
Klik op de volgende link voor meer informatie over de
stappen, https://parrojaarboek.nl/jaarboek-maken.
Tip: zorg dat je de laatste versie van de Parro-app hebt geïnstalleerd.
Heb je vragen?
Het samenstellen, de verzending en de betaling wordt volledig door Parro verzorgd en loopt
niet via school. De stappen in de Parro-app wijzen voor zich. Kom je er toch niet uit? Dan
helpt deze supportpagina http://www.parrojaarboek.nl/help je verder. Ook kun je hier contact
opnemen met Parro voor het geval je er met behulp van die pagina niet uit komt.
Veel plezier met het maken van het jaarboek!

Verjaardagen
3 juni
4 juni
12 juni
15 juni
16 juni
22 juni
26 juni

Faas van Wanrooy (groep 5)
Dex Nolen (groep 1/2)
Liv Nolen (groep 1/2)
Dylan Groeneveld (groep 7)
Eame Kegel (groep 1/2)
Niels van der Hoek (groep 7)
Serena van Wijk (groep 4)
Yordanos Bahlibi Yowhanns (groep 5)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

