
   

 

  

  

            

  

 

 

 

 

Nummer  9 

28 mei 2021 

Activiteiten 
Volgende Algemeen Nieuws vrijdag 25 juni 2021 
Studiedag woensdag 30 juni 2021 

 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De laatste weken van het schooljaar 2020-2021 zijn aangebroken. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie en dus aan het bekijken welke 
leerkracht te verbinden aan welke groep. Een hele puzzel, omdat we te maken 
hebben met verschillende werktijdsfactoren en wensen in werkdagen. 
Wanneer wij dit ‘plaatje’ rond hebben, zal dit besproken worden in de MR. 
Wanneer wij de goedkeuring hebben van de MR, kunnen wij u als ouder 
informeren.  
We hopen dit natuurlijk zo snel mogelijk te doen! 
 

Ook worden de komende weken het jaarplan, de schoolgids en de jaarkalender voor 2021-2022 opgesteld. 
Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met komend schooljaar. Op de huidige jaarkalender staan ook nog activiteiten 
genoemd, zoals de oudergesprekken, musical groep 8 en een studiedag. 
 
De landelijke maatregelen worden beetje bij beetje versoepeld. Wij hopen ook dat dit op een verantwoorde wijze 
doorgezet wordt richting het basisonderwijs.  
Op dit moment gelden nog alle maatregels van na de lockdown; het protocol vanuit het ministerie voor het 
basisonderwijs bevat nog geen wijzigingen. 
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen, is reeds besloten om het schoolreisje te 
verplaatsen naar volgend schooljaar. 
De rapportgesprekken in juli zullen sowieso doorgaan, echter weten we op dit 
moment nog niet of deze fysiek kunnen plaatsvinden.  
Ook de studiedag op 30 juni zal doorgaan (waarschijnlijk een dag via Teams); dit 
betekent dat alle kinderen op deze dag geen les hebben en vrij zijn. 
Kortom, houdt Parro de komende tijd goed in de gaten over hoe zaken vorm gaan 
krijgen! 
 
 
 



 

 

 

Team Eco-Schools gaat weer van start 
Afgelopen donderdag is het team Eco-Schools weer sinds lange tijd bij elkaar gekomen. Dit was mogelijk in de 

centrale hal van onze school, ieder in zijn of haar bubbel en op 1,5 meter afstand. En wat 
was het fijn om de kinderen weer te zien en om samen dingen te bedenken en te doen. 
Eind vorig jaar heeft het team Eco-Schools bedacht dat het afval binnen het IKC Merweplein 
verminderd moet worden. “We gaan een challenge aan en denken in kansen.” Er werd een 
naam bedacht en de challenge heeft de naam Troep-Troopers gekregen. 
Wekelijks worden er 4 tot 5 oranje containers gevuld met plastic, lege drinkpakjes e.d. Toen 
de kinderen dit hoorden, wisten ze gelijk op welke momenten ze afvalvermindering of geen 

afval meer wilden zien. Afvalvermindering of geen afval kan tijdens het 10 uurtje en de lunch. 
Al vrij snel werden er regels bedacht door de kinderen. Deze regels zijn zichtbaar gemaakt op de zelfgemaakte 
posters. Deze posters komen te hangen in de school en in de groepen. Omdat de kinderen nog niet bij elkaar in 
de groep mogen komen en u als ouder(s)/verzorger(s) nog niet welkom bent in de school, hebben we iets 
bedacht. We gaan voor de kinderen (in de groepen) en u een filmpje maken. Het filmpje zullen we in de groepen 
bekijken en delen met u in Parro. 
 

 
 
Het bovenstaande sluit aan op de actie ‘Week zonder afval’ van maandag 31 mei t/m zondag 6 juni 2021. In deze 
week komen 7 thema’s aan bod: 
 
· Deel en leen zoveel mogelijk. 
· Neem je eigen beker of fles mee. 
· Kies voor herbruikbare verpakkingen of eigen tas. 
· Koop tweedehands. 
· Bespaar op papier. 
· Repareer spullen en kleding. 
· Geef kleding een tweede leven. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Verjaardagen t/m 30 juni 

Onderstaande kinderen vieren binnenkort hun verjaardag. 

 

datum juni  datum juni  datum juni  datum juni 

1 juni Rody  7 juni Sam  14 juni Lynn  25 juni Ravi 

2 juni Amara  9 juni Jort   Roos  26 juni Mees 

 Emma  11 juni Jort   Sofie  28 juni Wail 

 Mila   Thomas   Ruben   Renzo 

3 juni Olivia  12 juni Faybe  17 juni Puck  29 juni Mikkie 

 Sietse  13 juni Fynn  18 juni Zoey   Justin 

 Elias   Noraly   Solana   Liselotte 

 Elisa   Mika  20 juni Dae  30 juni Jayvie 

 Fedde     22 juni Marouane   Marieke 

 

 

 


