
 

Beste ouders, verzorgers, 
We heten u hartelijk welkom in schooljaar 2019-2020 van OBS 
De Springplank. Wij hebben ontzettend veel zin om met de 
kinderen aan de slag te gaan. De klassen zijn weer netjes 
ingericht en de leerkrachten hebben weer frisse zin.  

Schroom niet om binnen te lopen, blijf niet lopen met zorgen 
of vragen. De deur staat voor u open, we werken graag met u samen en 
staan u zo goed mogelijk te woord.  

Vriendelijke groet, 

Yvonne Maas 

Informatie 
In de eerste schoolweek ontvangt u een papieren versie van de 
schoolkalender. De digitale versie is te vinden op de website; 
www.springplankettenleur.nl onder het kopje ouderinformatie. 
Ook ontvangt u de uitnodiging voor de startgesprekken en een vragenlijst 
om in te vullen over uw zoon/dochter. Tot slot zijn er nieuwe brede 
school activiteiten waarvan u een flyer ontvangt. 
 

Startgesprekken 
Op dinsdag 3 september en donderdag 5 september vinden de 
startgesprekken (oudergesprekken) plaats voor de groepen 1 t/m 7. De 
leerkracht maakt graag met u kennis en praat met u over het 
welbevinden van uw zoon/dochter. Mocht u echt geen oppas hebben 
voor uw kind(eren) dan kunnen wij ze tijdens het gesprek opvangen in de 
speelzaal. Daar ontvang ik u graag met een kopje koffie/thee. Ook de 
ouderraad is aanwezig waarbij u o.a. kunt aanmelden voor hulp bij 
activiteiten. 
 

Informatieavond groep 8 
De informatieavond voor de ouders van groep 8 vindt plaats op 4 
september 19.30 uur. Op deze avond wordt ook verteld wanneer de 
gesprekken plaatsvinden in groep 8. Deze worden gehouden na de 
afname van een aantal toetsen.  
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Kalender: 
Agenda 

19 augustus 

1e schooldag 

26 augustus 

Uiterlijk datum startgesprek 

en invullijst zoon/dochter 

mee teruggeven 

28 augustus 

U krijgt de datum/tijd mee 

van het startgesprek 

30 augustus 

Groep 2 vrij 

3 september 

Startgesprekken 

4 september 

19.30 uur info avond groep 

8  

5 september 

Startgesprekken 

 

 

 
 

 

Info 

http://www.springplankettenleur.nl/


Kindgesprekken 
Om een nog beter beeld te krijgen van de kinderen en om daar goed op in te kunnen spelen worden in de 
groepen 4 t/m 8 in de eerste weken van het schooljaar individuele gesprekjes gevoerd met de leerkracht. 
Daarbij gaat het vooral over het welbevinden. Vragen als: ‘wat weet ik nog niet van je, wat ik wel zou 
moeten weten?’ of ‘waar ben je trots op?’ of ‘wat vind je lastig?’ komen daarbij aan bod. Samen met uw 
ingevulde lijst, het oudergesprek en het kindgesprek kunnen de leerkrachten een beter beeld vormen van 
wat uw zoon/dochter nodig heeft om een fijn schooljaar te krijgen.  

 
Gymrooster 
Groep 3 t/m 8 gymt op maandagochtend en woensdag. Graag gymkleding en gymschoenen meegeven, 
sierraden uit en haren vast. Groep 4 gaat vanaf januari zwemmen. Groep 1-2 speelt in de speelzaal op 
maandag en donderdagmiddag. 
 

Veranderingen 
Komend schooljaar zijn er een paar kleine veranderingen. In plaats van losse kijkuurtjes verdeeld over het 
schooljaar vindt er nu een kijkuurweek plaats in maart. Meer info volgt te zijner tijd.  
 
U wordt een aantal keer uitgenodigd om aanwezig te zijn bij een thema-start of afsluiting. Hierbij wordt u 
op een leuke manier meegenomen in het thema waarin wordt gewerkt of is gewerkt. Dit kan zijn d.m.v. 
een tentoonstelling, zang, dans, toneel, spelletjes etc. De muzische middagen komen te vervallen.  
 

Continurooster 
Voorgaande jaren zijn er vele verzoeken geweest om een continurooster in te voeren. Een continurooster 
is een schoolrooster waar leerlingen tussen de middag niet meer naar huis gaan, maar op school blijven. 
De pauze die de leerlingen krijgen is korter dan het traditionele 
schoolrooster waar kinderen tussen de middag naar huis gaan om een 
boterham te eten. De school is dan ook eerder uit. Een voorbeeld is dat 
kinderen alle dagen van 08.30-14.00 uur naar school gaan. Maar ook 
hierin zijn allerlei variaties mogelijk. 
 

 
Dit schooljaar hebben we een werkgroep opgericht die onderzoek gaat 
doen naar de voordelen, nadelen, wettelijke kaders, haalbaarheid, kosten, 
wensen van ouders, teamleden en kinderen. Dit onderzoek neemt 
maanden tot zeker een jaar in beslag. Ook een enquête onder de ouders 
maakt onderdeel uit van dit onderzoek.  We houden u op de hoogte en informeren u over dit proces 
gedurende het schooljaar.  
 

Parro 
 

Afgelopen schooljaar heeft groep 3 een pilot gedaan met de communicatieapp 
PARRO. Dit is heel positief bevallen. Dit schooljaar gaan alle groepen hier gebruik van 
maken. Klasbord vervalt hiermee. De app heeft vele mogelijkheden waarbij we u stap 
voor stap zullen meenemen.  

In eerste instantie wordt de app alleen gebruikt voor het plaatsen van foto’s en filmpjes door de leerkracht 
zodat u (af en toe) mee kunt kijken wat er in de klas gebeurt. Het is een veilige en AVG proof omgeving. 
Helaas kunnen alleen ouders de app installeren, opa’s en oma’s zullen op uw telefoon mee moeten kijken. 
Hieronder volgt de beschrijving over de installatie! 
 
 

 



Hoe kunt u inloggen op Parro?  

Allereerst heeft u als ouder een account nodig voor Parro. De leerkracht nodigt u hiervoor uit via de 

mail. U kunt dan inloggen in de app (via de app store) op uw telefoon of u kunt de webapp gebruiken 

op de computer:  https://talk.parro.com. U kunt dus kiezen wat u het fijnst vindt.  

  

Hoe maakt u een account aan?  

De leerkracht nodigt u uit Parro te gaan gebruiken. Bij deze uitnodiging zit een koppelcode. Deze 

koppelcode gebruikt u in de webapp of in de Parro app.   
  

Webapp (via de computer)  

• Accepteer de uitnodiging uit de e-mail. U wordt automatisch doorgestuurd en de koppelcode wordt 

voor u ingevuld.   

• Doorloop de stappen om een nieuw account aan te maken of een bestaande te gebruiken.   
  

Parro app (telefoon)  

• Installeer de app: Parro, open de app en druk op "Ouder".  

• Druk op "Maak een account".  

• Vul de koppelcode in die u van de leerkracht hebt ontvangen en druk op volgende.   

• Vul uw e-mailadres en een wachtwoord in.   

• Vul uw naam in.  

  

Hoe kunt u meerdere kinderen toevoegen?  

Nieuwe koppelcodes kunt u vervolgens aan uw bestaande account toevoegen. Dit doet u als volgt:   

• Log in op Parro.   

• Kies "Groep toevoegen" onder groepen.   

• Voer vervolgens de nieuwe koppelcode in en voeg deze toe.  

  

Is het gebruik veilig?  

Veilig en privé. Alles wat we delen in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de 

buitenwereld. Communicatie is altijd binnen de eigen groep of direct tussen ouder en 

leerkracht. Uw telefoonnummer blijft privé.   

Meer informatie kunt u vinden op: https://parro.education/ouders/  

 

Bij vragen over de installatie of over het gebruik kunt u terecht bij Nienke Janssen of Yvonne Maas 

  

Fijn weekend 
Voor nu wensen wij u een fijn weekend. Tot maandag! 
 

 
 
 
 

 
 
y.maas@stichtingleersaam.nl 
076-5040422 
www.obsdespringplank.nl 
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