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Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer onze twee wekelijkse nieuwsbrief. Dit is de eerste nieuwsbrief van
2021 en we willen u als team dan ook een goed en vooral gezond jaar toewensen.

Agenda

-

Tot 25 januari voor zover nu bekend: schoolsluiting i.v.m. corona.

-

20-30 januari: de Nationale voorleesdagen.

-

4 februari: evaluatiedag. De leerlingen zijn allemaal vrij.

-

15 en 18 februari: spreekavonden voor de tussenevaluatie.

-

22-26 februari: voorjaarsvakantie.

Mededelingen

Geachte ouders,
Lockdown -Na de afkondiging van de verlenging van de lockdown hebben we gekeken naar de situatie in alle
groepen. Daar waar maatwerk vanuit school nodig lijkt, bieden we dat aan de betreffende leerling. Dat maatwerk
loopt uiteen van dagelijks contact met de leerkracht tot extra opvang op school. Verschillende leerkrachten zijn aan
het experimenteren met videobellen met kleine groepjes. Maatwerk is ook nodig vanwege de verschillen die er zijn
tussen leerlingen. De een redt zich prima met het werken thuis en anderen hebben daar wat moeite mee en krijgen
extra aandacht hierin. Het liefst zouden we natuurlijk anders willen en dat zal bij u thuis niet anders zijn.
- We hebben gemerkt dat in onze regio verschillen zijn bij de scholen in de uitvoering van de lockdown. Bij EduCare
hebben we goed gekeken naar de maatregelen en de hoofdregel is dat de scholen dicht zijn. Er zijn enkele
uitzonderingen waaronder het VSO. Daarvoor bieden we maatwerk per leerling om ervoor te zorgen dat iedere
leerling recht gedaan wordt. We hebben daar gisteren met de leerkrachten en assistenten van het VSO uitgebreid
over gesproken en afspraken gemaakt.
- Ik heb u afgelopen woensdag geïnformeerd over het lichtpuntje van 25 januari. We hebben daar nog niets over
vernomen. Ik verwacht er maar niet te veel van en als het wel doorgaat is er de kans dat we bijvoorbeeld het VSO
nog gesloten moeten houden omdat deze leerlingen dan onder de regels voor middelbaar onderwijs vallen. We
wachten af.
- We willen graag met u in contact blijven. De leerkrachten en assistenten zijn daarmee druk bezig. Maar als u de
leiding van de school nodig heeft, geef een seintje. Mail naar administratie. De mail wordt dagelijks meerdere keren
gelezen en er wordt contact met u opgenomen. We staan zeker ook open voor ideeën en suggesties om het beter te
doen. Aarzel niet, liever een tip teveel dan te weinig.

Studiedag team - Dinsdag de 12e heeft het team een digitale studiedag gehad. Zes werkgroepen hebben een
presentatie gehouden over hun resultaten tot nu toe. Iedereen is daarmee op de hoogte van wat er allemaal
ontwikkeld wordt. Het tweede deel van de studiedag was een individuele opdracht die ieder personeelslid kon
uitwerken op haar of zijn manier.
Mede namens het team heel goed weekend gewenst,
Ad van Dijk, directeur a.i.
Bereikbaarheid school i.v.m. sluiting van de scholen
U kunt een mail sturen naar school: administratie@dewingerdnunspeet.nl
De mail wordt meerdere keren per dag door ons gelezen. Mail die voor 12.00 uur door ons wordt ontvangen wordt,
indien nodig, dezelfde dag nog behandeld. Schroom niet en stuur gerust een mail als u ergens mee zit.

De Nationale voorleesdagen 20-30 januari 2021
Ook al is er sprake van een lockdown, heerlijk voorlezen
aan uw kind blijft van groot belang voor de taalontwikkeling waarbij het vergroten van de woordenschat
een belangrijke rol speelt.
Vanaf volgende week zijn daar weer de Nationale
voorleesdagen. Het boek ‘Coco kan het!’ vab Loes Riphagen is het prentenboek van 2021. Het is een heel
aansprekend boek, ook voor de oudere leerlingen.
U zal merken dat je samen spontaan een lach op je gezicht krijgt. De illustraties laten veel emoties zien en zijn
sfeervol, daarnaast wordt de tegenstelling tussen falen en slagen heel mooi weergegeven. Elke bladzijde kent
speciale details, zoals een insect in de boom. Een prentenboek om voor te lezen zonder dat het kinderachtig is. Coco
kan het! is een boek dat herkenbaar is voor iedereen, groot en klein, ieder op zijn of haar eigen niveau’, aldus het
comité van jeugdbibliothecarissen. Mocht de boekenwinkel in u dorp nog boeken bezorgen, dan is het zeker de
moeite waard om met dit boek de boekenwinkel om de hoek te steunen in deze tijd.
Op de site www.nationalevoorleesdagen.nl staan nog veel meer voorleestips en ook leuke knutseltips rondom dit
boek. Op woensdag 20 januari worden de nationale voorleesdagen geopend met een online Nationaal voorleesontbijt
op televisie bij NPO 3 ‘Zin in Zappelin’ met H.K.H. Prinses Laurentien. Veel leesplezier gewenst!

Parro
Juist in deze periode van de lockdown, wordt er heel veel gecommuniceerd vanuit de groep richting u als
ouder/verzorger via Parro. Het is dan ook wel zo fijn als dat goed werkt. Helaas had Parro de laatste tijd wat last van
overbezetting. Hopelijk is dit voor de komende tijd weer opgelost en kunt u alle activiteiten en berichten ontvangen die
via Parro gedeeld wordt. In de MR kwamen nog wat vragen boven water waar we u ook graag ook over willen
informeren voor het geval u met het zelfde te maken heeft:

Mijn kinderen zitten op twee verschillende scholen:


Als je kinderen op twee verschillende scholen zitten, dan werkt Parro nu iets anders dan voorheen.
Vanaf nu kun je de twee verschillende accounts in Parro beheren.



Als je bent ingelogd met het account voor school A, kun je daarna het account van school B
toevoegen. Dit doe je als volgt: Ga naar instellingen > accounts > [Klik op het plusje] > [Kies

voor ouder] > inloggen > [voeg je tweede account toe]. Zodra je met beide accounts bent ingelogd,
kun je daarna switchen tussen de beide accounts via: instellingen > accounts.
Daarnaast komt het soms voor dat in dit nieuwe jaar niet beide ouders zijn gekoppeld waar dat wel gewenst is. Is dit
bij u het geval, kan u het volgende proberen als onderstaande aan de hand is. Anders kunt u het melden op school.
Na het inloggen zie ik alleen oude gegevens in Parro, ik heb geen groep voor 2020/2021:


Als de school je nog niet gekoppeld heeft aan de nieuwe groepen, zul je deze nog niet zien in Parro.
Dit komt als de school de ouders aan de nieuwe groepen koppelt.



Log eens op Parro in via talk.parro.com, vanaf daar wordt je eventueel doorverwezen naar de nieuwe
inlogpagina van ParnasSys. Mochten er nog aanvullende acties nodig zijn voor jouw account dan
helpen we je via het Parro verder.



Een andere oorzaak kan zijn dat je account niet is omgezet. Je komt dan nog in je oude account voor
Parro uit, hier staan geen nieuwe gegevens meer in. Vraag bij de school na of jouw account nog
gekoppeld moet worden aan ParnasSys. De leerkracht heeft hier een scherm voor in Parro. Als de
koppeling door de leerkracht gemaakt is, krijg je als ouder een pop-up in de app van Parro om in te
loggen op je nieuwe account.

Loopt u verder tegen andere problemen aan met Parro, schroom niet en meldt dit bij de leerkracht of mail uw
probleem naar de administratie. Dan gaan we uitzoeken hoe we u daarbij kunnen helpen. Juist in deze tijd is
verbonden zijn met elkaar wel heel belangrijk.

Verhuizing schoolbieb

Om meer prikkelarme werkruimte te creëren waar anderhalve meter afstand te hanteren is, is de schoolbibliotheek
verhuist. De boeken die de leerlingen kunnen lenen om in de klas te lezen zijn vanaf nu te vinden in de
gemeenschappelijke ruimte van gebouw Oost.

Het team wenst u een fijn weekend toe!

