september 2022
Van de directie
We zijn weer begonnen.

In dit nummer
Parro

Na zes weken vakantie was het maandag uit met de vrijheid van de kinderen. Voor sommige leerlingen kwam deze
eerste schooldag zichtbaar iets te vroeg, anderen konden niet wachten naar binnen te gaan.
Op deze eerste schooldag mochten alle papa’s en mama’s mee naar binnen. Samen naar het lokaal en meelopen
tot aan het tafeltjes met het naamplaatje. Een enkele ouder legde e.e.a. zelf vast op de gevoelige plaat.
Na deze entree zijn vervolgens kinderen en leerkrachten fris en fruitig aan de slag gegaan. Er vanuit gaande dat er
geen tegenspoed komt wens ik iedereen een mooi schooljaar toe.

Gery Bisseling
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Parro
Zouden jullie nog even willen denken aan het aanpassen van jullie privacy voorkeuren in Parro? Dank
alvast! Deze zijn te vinden onder instellingen. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat
het ons gerust even weten.
Ouderhulplijst
Jullie hebben allemaal de ouderhulplijst mee naar huis gekregen. Wanneer je hulp nodig is bij een
activiteit zal er contact met je worden opgenomen.
Biebboeken
Mocht jullie kind(eren) nog biebboeken thuis hebben
van de vakantie zouden jullie deze dan mee willen
geven?
De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen elke maandag hun biebboek ruilen. Willen jullie deze dan meegeven in de biebtas?
Kennismakingsgesprekken
Op maandag 12 en donderdag 15 september zullen de kennismakingsgesprekken plaatsvinden.
Maandag 5 september zetten wij de Parro weer open waar je je gesprek kunt plannen.
Vertrouwenspersoon
Als vertrouwenspersoon is het belangrijk leerlingen, collega's en ouders te ondersteunen als ze te
maken krijgen met ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon voor de Wije is juf Anjo Dinius. Deze
ondersteuning kan op verschillende manieren, door bijvoorbeeld: het bieden van een luisterend oor,
samen tot een oplossing komen of ondersteunen bij ongewenst gedrag. Maar altijd gericht op het zo
snel mogelijk een eind maken aan het ongewenst gedrag en het herstellen van vertrouwen. Zij is het
beste te bereiken via de mail; j.dinius@de-mare.org
Rapporten inleveren
Zouden jullie de rapporten weer mee terug willen geven aan de kinderen?
Jaarkalender
De jaarkalenders zijn inmiddels bij de drukker en worden z.s.m. verspreid per gezin. Daarnaast staan
ook alle data in de parro agenda. Het is mogelijk deze ook te synchroniseren met je eigen digitale
agenda. Dit kan als volgt:
Open de agenda van Parro en klik op de drie bolletjes rechtsboven. Klik nu op Koppel agenda en kies een bestaande agenda of
kies voor een nieuwe agenda. Nieuwe lokale agenda is de agenda op je telefoon.

Schoolfruit
Ook dit jaar zijn we weer ingeloot voor het EU schoolfruit. Dat betekent dat de kinderen vanaf volgende week (week van 5 september), 20 weken lang, drie keer in de week schoolfruit krijgen
aangeboden. Dit zal op de dinsdag, woensdag en donderdag zijn.
Laatste weken juf Karin
Voor mij zijn de laatste weken op de Wije aangebroken. Na 21 jaar zal ik de Mare, en daarmee Wijhe,
gaan verlaten en een andere uitdaging aangaan bij OnderwijsConnected in Zwolle. Mijn laatste
werkdag zal donderdag 29 september zijn. Ik heb al die jaren met ontzettend veel plezier gewerkt
met de kinderen en ouders. Hierbij wil ik jullie allen alvast enorm bedanken voor de fijne samenwerking.
Groeten Karin Rondhuis
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Agenda september 2022
5 september

Hoofdluiscontrole
MR vergadering

6 september

OV vergadering

12 en 15 september

Kennismakingsgesprekken

26 september

Informatie avond
Zakelijke ouderavond MR/OV

Jarigen september
2 september
4 september
11 september
15 september
19 september
20 september
27 september
28 september
29 september
29 september

Sanne
Maximiliam
Gery Bisseling
Levi
Dex
Sylvano
Rens
Kris
Yanieke
Nora

groep 4
groep 6
groep 8
groep 5
groep 2
groep 2
groep 7
groep 2
groep 7

Wij wensen jullie een hele fijne dag!
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