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Corona
Update
Huiswerk voor Corona-thuiszitters:
Wanneer er kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven
vanwege de Corona-maatregelen zullen we, in overleg met u als
ouder, zorgen voor (t)huiswerk. Dit loopt via de groesleerkracht
van uw kind.
Beslisboom:
Er is een nieuwe ‘beslisboom 0 jaar t/m groep 8, verkouden
kinderen toelaten op kinderopvang/school’ (versie 22-9-2020) die
ook wij hanteren. Die beslisboom stuur ik als bijlage mee.

Ouderbijdrage
Schooljaar 2020-2021
Ik stuur u als bijlage een brief van onze ouderraad mee. Graag uw
aandacht hiervoor. In die brief staat de volgende alinea die ik hier
opneem om uw nieuwsgierigheid te prikkelen:
Elk jaar wordt er een ouderbijdrage gevraagd. De ouderbijdrage
wordt gebruikt om activiteiten te bekostigen, die niet betaald kunnen
worden uit gelden die door het Rijk aan de school beschikbaar worden
gesteld. In overleg met school is de vrijwillige ouderbijdrage voor het
schooljaar 2020 – 2021 vastgesteld op € 25,00. Ten opzichte van
voorgaande jaren blijft de ouderbijdrage gelijk. In het volgende
schooljaar zal, mede door de hoge kosten van het schoolreisje, een
verhoging van de ouderbijdrage noodzakelijk zijn.
Zoals gezegd: zie bijlage.

Parnassys
Wat te doen als u uw inloggegevens kwijt bent?
We merken af en toe dat er ouders zijn die hun inloggegevens van ons leerlingvolgsysteem (Parnassys) kwijt
zijn.
Als u als ouder uw inloggegevens niet meer weet, kunt u deze zelf opvragen via de inlogpagina:
www.parnassys.nl.
Klik hiervoor eerst op Hulp voor ouders. Daarna kunt u kiezen om de gebruikersnaam per mail te ontvangen,
of een bericht te ontvangen om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Op deze manier kunt u zelf weer toegang tot het bestaande account krijgen.

Kanjer-training
Update
Al een aantal jaren werken we op de Vonder met de Kanjer-training.
Om Uw geheugen weer eens op te frissen of om U van nieuwe informatie te voorzien, volgt via de bijlage
een beschrijving van deze training.

Veel groeten,
team basisschool de Vonder

