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          Leren en presteren met plezier!    

 

Nieuwsbrief ‘t Want 
Marjolein Smith    

Beste ouders/verzorgers 

Hierbij de eerste nieuwsbrief van schooljaar 2021-2022. 

Allereerst hopen we natuurlijk dat iedereen een fijne zomer gehad heeft. Wij hebben er veel zin 

om de kinderen weer op school te zien. De afgelopen week is er al hard gewerkt door het team 

om de school startklaar te maken; wij zijn er klaar voor! 

 

Ik ben zelf helaas nog uit de running in verband met een operatie eind deze week, maar we 

hebben in goed overleg met Marzena van de Toorn, bovenschools directeur Caroline Stenneken 

en kwaliteitscoördinator Chantal Keuker de managementbezetting van school voor de eerste 

periode van dit schooljaar kunnen regelen. 

 Alle leerkrachten draaien uiteraard hun groepen en zijn eerste aanspreekpunt voor u wat be-

treft communicatie. Daarnaast zal Chantal deze eerste periode op maandag, dinsdag en donder-

dag aanwezig zijn. U kunt de leerkrachten en Chantal via Parro of telefonisch bereiken. 

Onze regiodirecteur Caroline Stenneken is op woensdagen en vrijdagen (en in nood op de ande-

re dagen) eventueel ook voor u te bereiken via 06-48469197. 

Ik hou u op de hoogte van mijn herstel en wens iedereen een fijne start van het schooljaar toe! 

Met vriendelijke groet, 

Marjolein Smith 

Directeur obs ‘t Want 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Parro en toestemmingsbrief 
U bent (of wordt z.s.m.) door de nieuwe leerkracht(en) uitgenodigd om in ons ouderportaal 

Parro met hen te kunnen communiceren. Ontvangt u geen berichten (meer) via Parro, geef dit 

door aan de leerkracht of bel even naar school. 

Mocht u vragen over Parro hebben, via deze link kunt u veel informatie vinden:  https://

www.parnassys.nl/hulp-ouders   Uiteraard kunt u uw vraag ook aan de leerkrachten op school 

stellen.  

Fijn als u er zelf voor zorgt dat uw gegevens in Parro kloppen. Wij openen bijvoorbeeld Parro als 

we uw telefoonnummer nodig hebben. Fijn dus als dat klopt. U kunt wijzigingen aan de leer-

kracht doorgeven. Dan wijzigen wij het in Parro voor u. 

Via uw kind(eren) gaat er in de eerste schoolweek een toestemmingsbrief mee naar huis, waar-

op u aan kunt geven waar u wel of geen toestemming voor geeft. Mogen wij bijvoorbeeld een 

foto waarop uw kind staat delen in Parro?  

Fijn als deze toestemmingsbrief snel terug naar school komt.   

https://www.parnassys.nl/hulp-ouders
https://www.parnassys.nl/hulp-ouders


 

Coronamaatregelen 

Via deze brief informeren we u graag over de verdere versoepelingen van de corona-richtlijnen 

en wat dat betekent op onze school. Zo zijn ouders en verzorgers weer welkom in de school en 

hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden tot medeleerlingen of onderwijspersoneel.  

 Welke regels gelden vanaf maandag 30 augustus nog wel? 

Ondanks de versoepelingen, moeten we nog steeds voorzichtig blijven. De basismaatregelen 

van hygiëne en gezondheid blijven van kracht. Dat houdt onder andere in: 

• Onderwijspersoneel houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot ouders (en ouders tot el-
kaar).  

• Mondkapjes worden geadviseerd waar het niet altijd lukt om 1,5 meter afstand te hou-
den (zoals op de gangen).  

• Scholen melden zich bij de GGD als er sprake is van één of meerdere bevestigde be-
smettingen met Covid-19. De school, leerlingen en ouders volgen de instructies van de 
GGD.  

• Scholen dragen er zorg voor dat de algemene hygiëneregels van het RIVM zoveel moge-
lijk worden nageleefd.  

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen. 

Voor ’t Want zal het halen en brengen van de kinderen na de vakantie starten zoals we het in de 

laatste periode voor de vakantie al deden. De enige verandering is, dat u wel weer van het ge-

hele plein gebruik mag maken. We vangen de kinderen bij de buitendeuren op en brengen ze 

daar ook weer netjes naar buiten.  

Ook de schooltijden zullen voor nu ongewijzigd blijven. Dit schooljaar zullen we wel gaan onder-

zoeken en peilen wat de schooltijden in de toekomst zullen zijn. Meer informatie daarover 

volgt. 

In de klas zullen de groepsleerkrachten met de kinderen zorgdragen voor het uitvoeren van de 

basismaatregelen van hygiëne. Dit betreft onder andere het regelmatig handen wassen en nie-

zen in je elleboog.  

Zodra we als school te maken krijgen met iemand die positief is getest op corona, volgen wij de 

richtlijnen op van de Rijksoverheid. We streven ernaar de betreffende ouders van de groep zo 

snel als mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.  

Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Voor vragen over de versoepelingen 

van de corona-maatregelen, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.  

Voor overige vragen over de school kunt u een mailbericht sturen naar chan-

tal.keuker@edumarevpr.nl. 

We houden verder de lijntjes graag kort met u via Parro en/of telefonisch en we kunnen ouder-

gesprekken, zij het op veilige onderlinge afstand, weer in school plaats laten vinden. Meer infor-

matie hierover vindt u onder het kopje “kennismakingsgesprekken”.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ouderavond 

Hierbij nodigen we u van harte uit op de ouderavond die zal plaatsvinden op 16 september. Om 

niet te veel volwassenen tegelijk in het lokaal te hebben komen er twee tijdstippen waarop u 

vanaf 9 september kan inschrijven via Parro; van 18:30 uur tot 19:15 uur en van 19:30 tot 20:15 

uur. U kunt op deze avond kennismaken met de leerkracht(en), u krijgt   praktische informatie 

en u krijgt informatie over hoe het betreffend leerjaar er in grote lijnen uitziet.  



 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kennismakingsgesprekken  

Naast de ouderavond, willen we u ook graag de gelegenheid geven tot een kennismakingsge-

sprek met de leerkracht(en). Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 20 t/m 24 

september en kunnen in principe weer in school plaatsvinden.  

Intekenen voor een dag en tijdstip naar keuze kan binnenkort via Parro. Mocht u niet in de gele-

genheid zijn om naar school te komen en graag telefonisch of digitaal willen afspreken, be-

spreek dit even met betreffende leerkracht(en). Fijn om (liefst op school) met elkaar kennis te 

maken! 

Naast de ouderavond, willen we u ook graag de gelegenheid geven tot een kennismakingsge-

sprek met de leerkracht(en). Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 20 t/m 24 

september en kunnen in principe weer in school plaatsvinden.  

Intekenen voor een dag en tijdstip naar keuze kan binnenkort via Parro. Mocht u niet in de gele-

genheid zijn om naar school te komen en graag telefonisch of digitaal willen afspreken, be-

spreek dit even met betreffende leerkracht(en). Fijn om (liefst op school) met elkaar kennis te 

maken! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ouderkalender 

In Parro hebben we alle belangrijke data voor u in de kalender gezet. Deze kalender wordt re-

gelmatig aangevuld en soms wordt er wat in gewijzigd. Hou de kalender dus regelmatig in de 

gaten. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Gymrooster 

Op maandag en donderdag zal meester Arjan weer de gymlessen voor ons verzorgen. We star-

ten hier ook meteen de eerste schooldag na de vakantie mee. Graag de kinderen uit de onder-

bouw op de gymdagen kleding aangeven die ze zelf makkelijk aan en uit kunnen krijgen. 

Tijdens de gymlessen dragen de kinderen een T-shirt, een korte broek en gymschoenen. Voor 

de veiligheid vragen we kinderen met lang haar het haar in een staart of vlecht te laten dragen. 

Het rooster voor de gymlessen: 

 

 

 

Maandag Donderdag 

Groep 8 (start op school) 
Groep 6/7 

Groep 4/5 

Groep 1/2 

Groep 3 (om 14.00 uur klaar: 
                   ophalen bij de gymzaal) 

Groep 1/2 (om 8.25 uur brengen bij de 

                          gymzaal) 
Groep 3 

Groep 4/5 

Groep 6/7 

Groep 8 


