
 
Jaargang 24 Schooljaar 2022-2023 
Deze nieuwsbrief is een informatieblad van Basisschool  Kinderboom en 
is bedoeld voor  (toekomstige) ouders om u te informeren. 
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26 dec. t/m 6 jan. Kerstvakantie 

11 januari Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

Nieuwsbrief 5 

Ben jij jarig in 
januari? 

Van harte  
gefeliciteerd! 

Kerstwens 
Het jaar is weer bijna ten einde. 

Gisteren vierden we samen Kerst met een geweldige kerstmarkt.  

We kijken terug op een mooi jaar waarin Corona ons leven gelukkig weer wat 

minder beheerst. 

Namens alle collega’s wil ik iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft bijge-

dragen aan dit jaar heel hartelijk bedanken. 

 

 

Wij wensen u  fijne feestdagen en een gelukkig 2023 
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Efteling dag 
Op 31 maart 2023 gaan we weer genieten van onze jaarlijkse  

Eftelingdag. Een cadeautje van de Efteling die alle scholen in Kaatsheuvel een 

keer per jaar uitnodigt. 

Uiteraard kan deze dag niet tot stand komen zonder hulp van ouders.  

Op zo’n dag hebben we veel extra begeleiders nodig. Vandaar de vraag of u 

ons wilt helpen.  

 

Mocht u zich alvast op willen geven dan kunt u  een berichtje sturen naar 

onze administratief medewerkster Ilona Heshof  

ilonaheshof@kinderboom.nl 

 

Jaarrooster 
In de  bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een nieuw jaarrooster. Hierop staat 

nu ook de Efteling dag en het schoolkamp vermeld 

11 Januari 2023 
Woensdag 11 Januari heeft het team een studiedag.  

Op deze dag zijn alle leerlingen de gehele dag vrij. 

Vacatures 
Misschien hebt u al gezien dat er 2 vacatures zijn uitgegaan. 1 vacature voor 

3 tot 5 dagen voor een leerkracht én een voor onderwijsassistent of leraar 

ondersteuner. 

Het zou erg fijn zijn als u de vacatures wilt 

delen in uw omgeving . Zo bereiken we 

meer potentiële  kandidaten. 
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Parro 
 
Basisschool Kinderboom maakt al enige tijd gebruik van Parro als communicatiemid-
del. Nu wordt Parro vooral gebruikt voor het delen van foto’s en berichten. Tevens 
communiceert de leerkracht verschillende activiteiten, ouderavonden en ouderge-
sprekken via Parro. 
 
Gespreksfunctie Parro 
Op verzoek van vele ouders gaan wij ook gebruikmaken van een andere functie   
binnen deze app. Wat wij gaan toevoegen is een gespreksfunctie. Dit is een ge-
spreksfunctie tussen u als ouder(s)/verzorger(s) van het kind en de leerkracht(en). 
Deze toevoeging heeft als bedoeling om praktische informatie over het kind te de-
len. De leerkracht(en) van uw zoon/dochter zal na de kerstvakantie de functie aan-
zetten in Parro. Graag maken wij vooraf wel een aantal duidelijke afspraken met u 
voor wat betreft de communicatie en het gebruik van deze functie binnen Parro. 
 
Deze afspraken zijn opgesteld voor ouders en onze leerkrachten met als doel om 
verwachtingen over de communicatie met de Parro-app helder te maken. 
• De leerkracht is, op zijn/haar werkdagen, bereikbaar via Parro tussen 08:00u en 

08:20u en na schooltijd tot 16:30u. 
• De gespreksfunctie is bedoeld voor korte vragen/mededelingen, reacties of het 

maken van afspraken.   
 
De leerkracht heeft de stiltemodus aanstaan. Wat houdt dit in? 
De leerkracht kan zijn of haar werktijden instellen in Parro. Buiten deze tijden zal 
Parro geen meldingen geven. Als u tijdens deze tijden een bericht naar de leerkracht 
stuurt, zal je bericht wel aankomen. Binnen de ingestelde tijden zal de leerkracht 
actief op de hoogte gebracht worden van (eventueel eerder verstuurde) berichten. 
 
Start nieuwe functie 
Na de kerstvakantie (9 januari 2023) starten wij met bovengenoemde functie.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar 
aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan vernemen wij dat graag. Voor 
praktische vragen kunt u mailen naar nicolkramp@leerrijk.nl. 
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