
 
 
 
 

 

 

 

NIEUWSBRIEF januari 2021 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Zoals u wellicht al via uw kind gehoord heeft, zijn alle klassen prachtig ingericht. Dit 
geldt zowel voor de klassen van De Roos als voor de klassen van de Narcis-Querido. 
Er is heel hard gewerkt door iedereen! Alhoewel we nog maar een klein weekje 
‘samenwonen’ met elkaar voelt het al helemaal vertrouwd! 
 
Juf Zita van groep 8 van de NQ heeft een foto gemaakt van de klas zoals ze die 
maandag aantrof en ze heeft een foto gemaakt van hoe de klas er nu uitziet. Wat 
een verschil he? 
 

    
 
De groepen 7 en 8 van beide scholen zijn nu gehuisvest in de portocabins die op het 
binnenplein achter de school geplaatst zijn. 
 
Parro app 

Tijdens deze lockdown periode gebruiken we de Parro app nog meer 
dan normaal om u berichten over het thuis-lesprogramma te kunnen 
sturen. Aan het begin van deze week heeft Parro moeite gehad met 
de grote drukte landelijk. Het kan zijn dat u een aantal berichten niet 
binnen heeft zien komen. Check zelf dus ook geregeld in de app of er 
nog nieuwe Parro berichten van school zijn. Inmiddels kan Parro de 

grote hoeveelheid berichten gelukkig weer op volle snelheid verwerken. 
Mocht u nog gebruiksvragen over Parro hebben dan kunt u de support afdeling als 
volgt bereiken: https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder  

https://support.parro.com/hc/nl/categories/115000062149-Ouder


Zwerfboekenkast 
Bij de ingang aan de kant van de Jan van Galenstraat hebben we 
buiten onder het afdak de inhoud van onze “zwerfboekenkast” 
gezet. 
Neem hier vooral gratis boeken uit mee naar huis om thuis uit 
(voor) te kunnen lezen de komende weken. 
Deze boeken mogen na het lezen weer aan iemand anders 
weggegeven worden. 
Ze hoeven na het lezen dus niet terug naar school. 
 
Blijf vooral allemaal thuis (samen) veel (voor)lezen de komende 
periode! 
De openbare bibliotheken (OBA) zijn helaas tot 19 januari gesloten maar soms kan je 
wel online nog (e)boeken lenen en afhalen/inleveren. Ook zijn er veel digitale 
(prenten)boeken online te vinden. Zie: https://www.oba.nl/actueel/Online/online-
aanbod-voor-jeugd-en-jongeren.html 
 
 
Nederlandse online taalles voor ouders 
Begin februari start de organisatie Taal op Maat weer met een gratis online 

taalcursus voor ouders. Ze hebben nog een klein aantal plekken beschikbaar. 

Het is, om deel te kunnen nemen aan deze cursus, wel van belang dat de cursist al 

iets van Nederlands begrijpt en dat de cursist een beetje kan lezen en schrijven 

(eventueel in eigen taal). 

Er is een korte informatiefilm waarin Josien, de taaldocente, uitlegt wat deze TOB 

(taal en ouderbetrokkenheid) cursus inhoudt, zie: https://youtu.be/g3fRopQQyec 

Mocht u belangstelling hebben, hierbij de link naar het aanmeldformulier: 

https://forms.gle/AFDPJ1iJXr1fHgNK6 
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