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Beste ouders, 

 

Afgelopen dinsdag heb ik u een email gestuurd met de vraag hoe uw ervaringen met Parro zijn 

geweest. Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de vragenlijst in te 

vullen. Dank daarvoor! 

 

Kort samengevat geeft 85% van de gebruikers aan een meerwaarde in de app te zien. Wel zijn 

er verschillen, omdat niet in alle groepen evenveel gebruik is gemaakt van de mogelijkheden. 

Met name in groep 4 t/m 8 zijn de reacties een stuk positiever, omdat daar ook de mogelijk-

heid om in te tekenen voor een gesprek is gebruikt.  

Verschillende ouders geven aan dat ze op een vorige school met een van de andere systemen 

hebben gewerkt en Parro fijner en gebruiksvriendelijker vinden. Op de St. Jan Baptist is ook 

een pilot gehouden en daar waren de reacties vergelijkbaar.  

 

Daarom hebben wij vanochtend besloten verder te gaan met Parro en u niet te belasten met 

het testen van een vergelijkbaar product. Uw Parro account blijft bestaan, ook al werkt het 

deze week niet. De verwachting is dat het na het weekend weer volledig functioneel is.  

 

Intern gaan wij afspraken maken over de inzet van Parro. Veel ouders willen zelf via Parro con-

tact kunnen opnemen met de leerkracht. De ervaring op andere scholen leert echter dat dat 

dan ook ‘s avonds en in het weekend gebeurt, waardoor wij deze optie tot nu toe niet hebben 

gebruikt.  Een ander kritisch punt van een aantal ouders is dat veel informatie dubbel is ver-

stuurd. Dat hebben we expres gedaan om te voorkomen dat u in de testfase belangrijke infor-

matie zou missen. Vanaf nu wordt de informatie (afhankelijk van het soort bericht) verstuurd 

per mail óf Parro.  

In de toekomst komen er meer opties beschikbaar, zoals een koppeling tussen Parro en het 

ouderportaal, waarmee u via Parro ook inzage krijgt in de toetsgegevens en absentie van uw 

kind.  

 

De komende maanden gaan we intern goed bekijken hoe we Parro het best in kunnen zetten, 

om de communicatie naar u zo eenvoudig en duidelijk mogelijk te maken. Tips en opmerkingen 

zijn uiteraard altijd welkom.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jos Dohle 

De overblijf 

 

De school is dit jaar gestart met een nieuwe manier om de betalingen 
te verwerken. Daarvoor wordt het programma “Schoolkassa”  
gebruikt, dat is gekoppeld aan het leerlingadministratiesysteem en 
Parro.  

 

Ook voor de overblijf worden de facturen nu in schoolkassa verwerkt. 
U ontvangt daarvoor een email of Parro bericht met daarin een link 
naar Ideal. U kunt hierdoor direct op uw telefoon of via internetban-
kieren betalen.  

 

Wij kunnen echter alleen een bedrag in rekening brengen en geen 
gespecificeerde factuur meesturen. Wilt u het aantal keer weten dat 
uw kind is overgebleven? Deel het bedrag dan door €0,90. 

Excursie groep 5 

 

Groep 5 gaat dinsdag 19 november op excursie naar Panorama Mes-
dag in Scheveningen. De bus vertrekt om 12.45 uur van school. Wij 
zullen vanuit Scheveningen om 14.45 uur weer vertrekken.  
Dat betekent dat de kinderen tussen 15.15 en 15.30 uur pas weer op 
school zullen zijn. Mocht dat problemen opleveren voor u, dan horen 
wij het graag. 

Verkeersexamen groep 7 

 

Het verkeersexamen voor groep 7 bestaat uit een digitale 
toets en een praktijkoefening. Dit jaar zal de digitale toets 
plaatsvinden op 30 maart. Wanneer de praktijkoefening is, 
is op dit moment nog niet bekend.  

Oud papier 
 
De volgende inzameldag is van 
maandag 18 t/m woensdag 20  
november 2019. 

Studiemiddag 
 
Op donderdagmiddag 28 november 
zijn de kinderen vanaf 12.00 uur 
vrij i.v.m. een studiemiddag van de 
leerkrachten.  
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Ouderraad 
  
Op vrijdag 4 oktober jl. heeft de Ouderraad de leerkrachten en het ondersteunend personeel van de Jozef-
school verrast met een kleine attentie in het kader van “de Dag van de Leraar” op 5 oktober. Hiermee  
hebben wij – namens alle ouders – onze waardering willen laten blijken voor alle inzet die zij dagelijks laten 
zien aan onze kinderen op school. 
  
In de week na de herfstvakantie hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 een mooie nieuwe gymtas  
gekregen. De ouderraad heeft voor deze tassen gezorgd. De gele tassen (de kleur van de Jozefschool) zijn 
ter vervanging van de oude rode en blauwe tassen, waarvan er verschillende soorten in omloop waren.  
De oude tas heeft uw kind mee naar huis gekregen en deze mag natuurlijk door uw kind voor andere  
doeleinden worden gebruikt. In de kleuterklassen zijn nog de kleine rode en blauwe rugzakjes in gebruik. 
Wanneer deze kinderen in groep 3 komen, krijgen zij ook een gele rugzak. 
  
De voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest zijn bij de Ouderraad al in volle gang. Het belooft een mooi 
feest te worden voor de kinderen. Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, willen wij u ver-
zoeken om dit zo snel mogelijk te doen. U kunt € 60,- per kind storten op NL96RABO0192312855 t.n.v. 
Oudervereniging St. Jozefschool o.v.v. naam en klas van uw kind. Alvast bedankt voor uw bijdrage. 

Kinderen buiten gedag zeggen 

 

Tot de herfstvakantie mochten de ouders van groep 3 nog mee de school in om hun kind naar de klas te brengen. Nu, na de herfst-
vakantie is dat niet meer nodig. De kinderen weten de weg en het scheelt veel tijd als zij zelf naar binnen komen. Wij vragen dan 
ook weer aan alle ouders van groep 3 t/m 8 om alleen naar binnen te komen als u een dringende vraag heeft voor de leerkracht. 
Overigens vragen wij u in dat geval om al eerder naar binnen te komen, zodat de leerkracht vanaf de eerste bel de aandacht volledig 
aan de kinderen kan besteden.  

Actie voor de voedselbank 

Vorige week hebben twee vrijwilligers van de wassenaarse voedselbank 
een gastles gegeven in groep 8. Dit heeft heel veel indruk gemaakt op 
de leerlingen. Voor veel leerlingen was nog niet duidelijk hoeveel gezin-
nen in Wassenaar niet genoeg geld hebben om voldoende eten te kun-
nen kopen. De leerlingen van groep 8 hebben vervolgens in de andere 
groepen een presentatie gegeven. Met de hele school kunnen we de 
komende twee weken spullen inzamelen voor de voedselbank. Alle spul-
len worden dan bij ons opgehaald en verdeeld over de mensen die het 
goed kunnen gebruiken. Bij elke klas staat een doos waarin de spullen 
verzameld worden. U kunt bijvoorbeeld denken aan: 

Pasta, rijst, pastasaus, vis in blik, vlees in blik, rookworst, droge worst, 
groente in pot of blik, fruit in pot of blik, snoep, chocola, koek, koffie, 
thee, ontbijtkoek, houdbare melk, yoghurtdrank, broodbeleg.  

Ook verzorgingsproducten zoals tandpasta, shampoo, doucheschuim, wc 
papier en schoonmaakproducten zoals wasmiddel, schoonmaakmiddel, 
keukenrol en afvalzakken kunnen ze goed gebruiken.  

Bezoekochtenden 

 

In verschillende groepen zijn weer de jaarlijkse bezoek-
ochtenden. 

 

Tijdens de bezoekochtenden mogen maximaal 2 ouders 
per dag een uurtje een kijkje nemen in de groep van 
hun kind. We bieden u deze mogelijkheid, zodat u kunt 
zien hoe het er in de betreffende groep(en) aan toe gaat 
en u thuis wellicht beter met uw kind bepaalde onderde-
len kunt bespreken. Het is voor de kinderen best span-
nend als er ouders in de klas zijn. Daarom beperken we 
het aantal dagen en kan er maximaal 1 ouder per kind 
komen kijken.  

 

Tevens vragen wij u om de les zo min mogelijk te ver-
storen. Zorgt u dat u net als de kinderen op tijd binnen 
bent en laat het maken van foto’s achterwege. U mag 
uiteraard wel bij uw eigen kind zitten en dingen vragen, 
maar doet u dit dan tijdens het zelfstandig werken en 
nog niet tijdens de uitleg van de leerkracht. 

Leerlingenraad 

 

Voor de vakantie hebben we in groep 6, 7 en 8 verkiezingen gehou-
den voor de leerlingenraad. Voor de leerlingenraad worden jaarlijks 
twee leerlingen uit alle drie de groepen gekozen. Zij mogen meeden-
ken en –beslissen over onderwerpen op school. Voor de verkiezingen 
mochten ze ook zelf een plan indienen. Die plannen zijn besproken 
tijdens het eerste overleg. In de leerlingenraad zitten dit jaar Varun 
en Levi uit groep 6, Jayleni en Julian uit groep 7 en Michelle en Piet 
uit groep 8.  

Alvast noteren 

 

Ma 18-11 t/m woe 20-11  Oud papieractie 
Ma 18-11 t/m do 21-11  Oudergesprekken groep 3 
Woe 27-11   Sintvoorstelling groep 1 t/m 3 
Do 28-11   Wassenaarse Onderwijsmiddag,  
   alle kinderen om 12.00 vrij 
Do 5-12    Sinterklaasviering 
Vrij 6-12   Studiedag, alle kinderen vrij 


