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1. Onderweg 
 
We zijn nu zo’n 7 weken bezig, de Kinderboekenweek is alweer achter de rug en volgende week is de 
herfstvakantie. De schoolreizen en het kamp zijn geweest, we plukken de ‘vruchten’ van de groepsvormings-
activiteiten en zien dat de kinderen ‘geland’ zijn. Iets om trots op te zijn. Kortom het schooljaar is écht 
onderweg. 

 

2. Parro 
 
Zoals u vast gemerkt hebt, communiceren we steeds meer via Parro. Het is dé communicatie-app waarmee we 
snel en eenvoudig ouders betrekken bij allerlei zaken van en op school. Alles in Parro is beveiligd en 
afgeschermd voor de buitenwereld en zo voldoen we aan de AVG (=Algemene verordening 
gegevensbescherming). Dit betekent dat we de nieuwsbrief (ouderinfo) ook via deze app zullen versturen. We 
merken wel door het gebruik van Parro dat er steeds minder berichten via een nieuwsbrief verstuurd hoeven 
te worden en dat de nieuwsbrief dus minder ‘lijvig’ wordt. 

 
Wilt u in de app uw privacy voorkeuren (AVG) invullen, checken en/of aanvullen. U vindt deze via de 3 puntjes 
rechtsonder in uw telefoonscherm en vervolgens door te klikken op Privacy voorkeuren. 
 

3. Schoolplein 
 
Een schoolplein als het onze vraagt om spel, beweging, ontdekken en uitproberen! Wat is het mooi om te zien 
en te ervaren dat kinderen opgaan in hun spel en het samen ontdekken. Dit alles brengt wel het volgende met 
zich mee: vuile broeken / schoenen / jassen etc…. En zolang het mooi weer is, is dit geen probleem, maar nu 
het wat minder weer wordt moeten we hierover nadenken en kijken waar de kansen liggen. Het is immers niet 
fijn indien kinderen kletsnat (door het spelen met water) in de groepen zitten. We hebben een volgende 
oplossing bedacht; voor de onderbouw schaft de school laarzen en overalls (broeken) aan die de kleinsten van 
onze school aan kunnen trekken om toch heerlijk buiten te kunnen spelen. Verder raden we aan de kinderen 
kleding en schoenen aan te doen die tegen een stootje kunnen, zodat ze alle bewegingsvrijheid kunnen 
ervaren die zij nodig hebben.  

 

4. Staking 
 
Zoals u heeft kunnen lezen roepen de onderwijsbonden 6 november uit tot landelijke stakingsdag. Op dit 
moment is het nog niet geheel duidelijk of onze school hieraan deels of in zijn geheel gehoor aan geeft. Houdt 
u er in ieder geval rekening mee dat dit het geval kan zijn. Direct na de herfstvakantie zullen wij u definitief 
berichten wat deze dag betekent voor de kinderen op de Rythmeen.  

 
Hartelijke groet, 
Het team van Kindcentrum de Rythmeen 
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