
 

 

 
 

 

  
Beste ouders, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Aán 
Er was in de week daarvóór al hard gewerkt door de leerkrachten, maar vanaf 22 augustus staat de PWA 
weer áán! 
Het schooljaar 2022/2023 is begonnen en we wensen iedereen een mooi, leerzaam en gezellig schooljaar 
toe! 

Het héle jaar 
In de vorige schooljaren stonden alle belangrijke gebeurtenissen 
vermeld in de PWAgenda. Die lag in veel huizen naast de telefoon. 

We hebben de agenda door ontwikkeld. 
Alle belangrijke informatie is nu te vinden op de nieuwe agenda-

poster die alle kinderen in deze eerste schoolweek hebben 
meegekregen. Hoe verder je hem openvouwt, hoe dichterbij je komt 

bij alle belangrijke gebeurtenissen van dit schooljaar in één oogopslag 
bij elkaar. 

Een compliment voor de  makers! 
 

Nieuw: Parro! 
U heeft er inmiddels vast al kennis mee gemaakt: Parro. 

Parro is de app waarmee de leerkrachten u op de hoogte houden van alles wat er in de klas 
gebeurt. Parro is dus de vervanger van Klasbord. Maar Parro kan meer en zal ook steeds 
meer gebruikt worden. 

Daarom is het belangrijk dat álle ouders zich aanmelden op Parro. In de vakantie heeft u 
bericht gekregen over hoe u dat kunt doen. 

 

Via Parro kunt u een mededeling doen aan de leerkracht of een vraag stellen, maar ook uw kind ziek 
melden. Dat kan nog steeds via de app op de klassentelefoon of via de website, maar Parro werkt het 
snelst. Het is wel belangrijk dat u uw kind, als het via Parro is ziekgemeld, ook weer via Parro béter meldt. 
 

Op 20- en 28 september worden in de groepen 1 t/m 7 vertelgesprekken gehouden. Voor deze 
gesprekken kunt u zelf een datum en tijd inplannen. Hoe? Via Parro natuurlijk. Daarover krijgt u – 
binnenkort – meer informatie. 
 

Help! 
Op de foto hiernaast staat – een deel van – de schoolbieb op locatie 
Goudmos. Lijkt het u leuk om kinderen te helpen hieruit een mooi boek te 
kiezen? Dan zijn we op zoek naar u! Wordt u een van onze biebouders? 
Aanmelden kan bij juf Stieneke: s.bun@obspwa.nl. 
Alvast hartelijk dank! 
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Gefeliciteerd!  
In deze week feliciteren we op 29 augustus Ares (gr.4a) en Kail (gr.5/6c); op 30 augustus Neykiah (gr.7b); 
op 31 augustus Tvesa (gr.4b); op 1 september Nout (gr.4a) en op 2 september Daley (gr.5b) en Selah 
(gr.1/2c) 
 
 

We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
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