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Feestweek 
6 t/m 10 september is het feest op school, met als hoogtepunt de officiële opening op 
vrijdag. De wethouder van onderwijs, dhr. Hans Wijnants, en de voorzitter van het college 
van bestuur van Aves, dhr. Kristiaan Strijker, zijn aanwezig en zullen o.a ons vernieuwde logo 
onthullen.  
Hierna gaan zij de school bezichtigen en gaat voor de kinderen de Vossenjacht beginnen. Met 
deze Vossenjacht sluiten we tevens deze feestelijke week af.  
 
Voor u als ouder zijn een aantal zaken belangrijk, wij zetten ze hieronder op een rijtje; 
 

• Rondleiding; ouders zijn welkom op de ingeschreven tijd. Na afloop van de 
rondleiding gaat de leerling naar de eigen groep, voor de ouder(s) staat er 
thee/koffie op het plein klaar 

• Het programma voor deze week is nog een verrassing. Wel kunnen we vast 

vermelden dat er elke dag een activiteit plaats vindt 

• Op woensdag en vrijdag mogen de fruittassen thuisblijven 

• Op woensdag mogen de kinderen verkleed naar school en er mag speelgoed of een 

spelletje mee worden genomen 

• De ouders/verzorgers die zich hebben opgegeven voor de vossenjacht, ontvangen 

uiterlijk dinsdag 7 september een email met nadere info. Geeft u het even aan als de 

mail niet ontvangen is. Voor vragen kunt u Ria de Jong benaderen 

• Op donderdag 9 september verzoeken wij u vriendelijk om de parkeer plaats vrij te 

houden ivm de activiteit die daar die dag plaatsvindt 

 
Ouder-kind gesprekken 
In de week van 13 t/m 17 september staan de ouder-kind gesprekken op de planning. 
Aanstaande vrijdag, 3 september, ontvangen de kinderen een blad met vragen om thuis, 
samen met u, in te vullen. Dit is voor de leerlingen van groep 1 t/m 4. De kinderen van de 
hogere groepen (5 t/m 8)  kunnen het blad, eventueel, zelfstandig invullen.  
Het blad mag weer mee naar school als u naar het gesprek komt (of uw kind kan het eerder 
inleveren bij de leerkracht). 
 
Inschrijven ouder-kind gesprekken 
Vanaf maandag 6 september (8.30 uur) kunnen ouders met meerdere kinderen bij ons op 
school zich via de Parro app aanmelden voor deze gesprekken.  
Vanaf dinsdag 7 september (8.30 uur) kan iedereen zich aanmelden voor de gesprekken.  
Op donderdag 9 september (16.00 uur) sluit de inschrijving. 
De kinderen komen op de gekozen datum natuurlijk ook mee naar school en zullen samen 
met hun ouder(s) en de leerkracht het eerste gesprek hebben.  
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“Was” ouder gezocht 
Op school zijn er een aantal ouders die de schoolwas, handdoeken/vaatdoekjes etc.  
verzorgen tegen een kleine vergoeding. Wij zijn opzoek naar een ouder die dit ook wel wil 
doen? Er is een vast rooster zodat u weet wanneer u aan de beurt bent om de was te doen. 
Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met de directeur van de school, Coby van 
der Meulen. Zij kan u er meer over vertellen. 
 
Parro app 
In een aantal gevallen ontvangen de leerkrachten van het vorige schooljaar nog 
Parroberichten van ouders. Dit betekent dat u uw Parro nog niet hebt gesynchroniseerd naar 
dit schooljaar. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan alsnog doen. Alleen dan komen uw 
berichten bij de juiste leerkracht terecht. Lukt het niet, vraag dan een van de leerkrachten 
om te helpen. 
 
 
 
 
 
 

 


