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Ouderportal Parnassys
Een aantal ouders heeft geconstateerd dat het ouderportal van Parnassys gesloten is. In het ouderportal ziet u naast
de inschrijfgegevens (NAW) ook behaalde cijfers (gr 3 t/m 8).
Wij hebben het ouderportal destijds beschikbaar gesteld, omdat wij transparant willen zijn en dat dan ook de
behaalde cijfers inzichtelijk moeten kunnen zijn.
We liepen echter tegen een aantal nadelen aan. Meest belangrijke is dat in het ouderportal het verhaal achter de
cijfers niet inzichtelijk is. Cijfers dreigden daarom een eigen leven te gaan leiden. Soms wisten ouders het cijfer
eerder dan de kinderen, omdat de leerkracht nog niet alle cijfers van de groep had ingevoerd. Soms werden
kinderen thuis aangesproken op een onvoldoende, terwijl in de groep al instructie gegeven werd om een hiaat weg
te werken.
Met de voortgangsgesprekken voor de deur stellen wij het ouderportal weer open. Wij vragen u echter voorzichtig
te zijn met de interpretaties van de cijfers. Tijdens de voortgangsgesprekken (12 en 17 november) komt de
ontwikkeling van uw kind aan de orde en kan door een juiste interpretatie van de cijfers door de leerkracht een
beeld gegeven worden van de voortgang van uw kind. Daarbij gaat het om zowel de didactische, creatieve als
persoonlijke ontwikkeling.

Vandalisme rond de school
De laatste maanden is er veel overlast van hangjongeren rond de school. In de (late) avonduren verzamelen zij
rondom de school. Ze ‘chillen’ niet alleen, maar laten veel rotzooi achter (glas, peuken, blikjes, chipzakken) en plegen
vernielingen aan het gebouw of spullen rondom het gebouw. Ook achtergebleven fietsjes worden beschadigd.
Een aantal ouders heeft de zorg hierover met ons gedeeld. Ook hebben ouders hulp aangeboden en er met elkaar
voor gezorgd dat (vooral na het weekend) de speelplaats aangeveegd en veilig gemaakt wordt. DANK DAARVOOR!
Wij zijn veelvuldig in gesprek met de wijkagent en verzoeken hem en zijn collega’s extra te surveilleren. Samen met
de politie hebben wij ook de buren gevraagd, om meldingen van overlast te blijven doen.
In de meest bezochte hoek van de school is een lamp opgehangen om het minder aantrekkelijk te maken daar te
verblijven. Er is een rolcontainer geplaatst waar ze afval in zouden kunnen achterlaten.
In overleg met ons bestuur kijken we of het plaatsen van camera’s wellicht een oplossing is of dat andere
maatregelen nodig zijn. Weet dat het onze blijvende aandacht heeft.
Fijn wanneer ook u jongeren aanspreekt die zich misdragen rond de school, of het aan de politie meldt!

Halen en brengen van de kinderen
Na de afgelopen herfstvakantie komen ook de kinderen van groep 3 zelfstandig naar de klas. Voor hun geldt:
de kinderen de groepen 3 (en 4) gaan zelfstandig via hun eigen buitenklassendeur naar binnen.
De ouders mogen niet op het schoolplein en houden zich buiten het schoolplein aan de 1,5 m afstand.
Kinderen nemen de kortste weg.
En voor het afhalen:
Ouders van groep 3 (en 4) wachten buiten het hek aan de Mozartlaan of Pergolesilaan. U spreekt met uw kind af
waar u uw zoon / dochter ophaalt. De kinderen komen zelfstandig door hun eigen klassendeur naar buiten.
Bij aanvang van de school, loopt het als een zonnetje. Ouders houden 1,5 m afstand en de ouders van groep 1-2
blijven zo kort als mogelijk bij de deur en op het schoolplein. Denkt u nog even aan de 1,5 m tussen u en de
leerkracht?

Bij het afhalen van de kinderen verzoeken wij u om nog meer te letten op de 1,5 m en vooral de in- en uitgangen
van het plein niet te blokkeren.
De ouders van de groepen 1-2 van juf Sophie/Carolien, juf Linda/Manon en juf Miriam verzoeken we om het plein
via de zijkant uitgangen (aan de kant van de gymzaal) te verlaten.

Kerstactie 2020, Stichting Toys ’n Wrap
Traditiegetrouw zetten wij ons met al onze leerlingen in voor een goed doel.
Vanwege COVID-19 zijn er beperkingen in de mogelijkheden.
Gelukkig hebben we een hele mooie actie gevonden waar we ons voor in kunnen zetten;

Stichting Toys ’n Wrap.
Met de feestmaand december voor de deur, zamelt de Stichting Toys ‘n Wrap traditiegetrouw ieder jaar in
november zo-goed-als-nieuw speelgoed in met als doel dat dit terecht komt bij kinderen in en om Rotterdam voor
wie het krijgen van een cadeau in de decembermaand niet vanzelfsprekend is. Het Centrum Jeugd & Gezin (CJG)
zorgt voor de verspreiding: zij weten namelijk als geen ander welke gezinnen deze cadeaus het hardst nodig hebben.
Eén op de vijf kinderen in Rotterdam leeft in armoede. 17,5 procent van de Rotterdamse kinderen leeft in een gezin
met een laag inkomen. Dit is ruim twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Stichting Toys ‘n Wrap zet zich in om
ervoor te zorgen dat deze kinderen uit regio Rotterdam tijdens de feestmaand december een cadeautje krijgen, een
prachtig initiatief en helaas erg hard nodig.
Wij gaan meehelpen!
In de week van 9 – 16 november gaan we op school inzamelen.
Ga samen met je kind(eren) eens na in de kasten of er speelgoed, spelletjes of boeken ongebruikt liggen, die er nog
zo mooi uitzien dat je ze aan je lievelingsneefje of -nichtje zou geven.
Pak het gezellig samen met je kind(eren) in, in doorzichtig folie (zodat Centrum Jeugd & Gezin kan zien voor wie het
een geschikt cadeau is).
De kinderen nemen het in de week van 9-16 november mee naar school en leggen het op de trap in de centrale hal
neer.
Stichting Toys ’n Wrap zorgt ervoor dat deze cadeaus bij Centrum Jeugd & Gezin terecht komen op 16 november.
Voor het speelgoed geldt:
•
Het is bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar.
•
Speelgoed, puzzels, boeken, spelletjes
•
Speelgoed dat er nog zo goed uitziet dat je het aan je lievelingsneefje of nichtje zou geven
•
Meer dan één stuk mag natuurlijk ook.
•
Het is liefst al ingepakt in doorzichtig folie.
Wat we liever niet inzamelen:
•
Happy Meal achtige kleine plastic prullaria
•
Boeken met kapotte kaft of ezels oren
•
Incomplete puzzels, speelgoed met duidelijke gebruikssporen
•
Vecht speelgoed (nep pistooltjes, katapulten o.i.d.)
•
Spullen met een bedrijfsnaam of logo
•
Knuffels, echt alleen maar helemaal nieuwe knuffels

www.toysnwrap.nl
www.facebook.com/toysnwrap
www.instagram.com/toysnwraprotterdam

Uitstapjes
De uitjes van Cultuur Traject Rotterdam (KCR) en van kinderboerderij de Wilgenhof.
I.v.m. corona zijn er afspraken over het vervoer. Als de kinderen met een bus gaan, wordt de ouders verzocht om
met de auto te gaan.
De groepen 7 en 8 gaan naar het Maritiem museum voor een les over Botenbouwers.
7B meester Edgar
vrijdag 30 oktober
09.30 tot 12.00 uur
7C meester Laurent
vrijdag 30 oktober
12.00 tot 14.30 uur
8A meester Martijn
woensdag 4 november
09.30 tot 12.00 uur
8B meester Dennis
vrijdag 6 november
09.30 tot 12.00 uur
8C juf Marijke/Tessa
vrijdag 6 november
12.00 tot 14.30 uur
Wanneer vanuit de overheid dan wel het bevoegd gezag maatregelen gewijzigd worden, dan zullen wij ons daaraan
conformeren.

ZIEKMELDINGEN
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch,
maar per e-mail sturen aan:
ziekmeldingen@st-michael.nl
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De volgende Klapper verschijnt donderdag 12 november en verschijnt ook op www.st-michael.nl

