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Voor in uw agenda: 

 Zie hiervoor de agenda in Parro. 

 

 

 

 

Parro 

We hebben een goede opstartweek gehad met Parro. Op een aantal inlogproblemen na kunnen alle ouders 

nu berichten en foto’s ontvangen via Parro. Er zijn al leuke berichten en foto’s gedeeld met de ouders. 

Denkt u er even aan om de privacyvoorkeuren aan te geven? Dan weten we ook welke kinderen op de foto 

mogen als we iets willen delen. 

 

Corona en vervanging 

Op dit moment horen we steeds vaker in het nieuws dat scholen dicht moeten vanwege een besmetting of 

dat groepen naar huis gestuurd moeten worden omdat er geen vervanging meer beschikbaar is. Ook wij 

krijgen steeds vaker te maken met verschillende vormen van uitval en het wordt steeds lastiger deze op te 

vangen. Als school proberen we elke keer de juiste keuze te maken voor hoe we de uitval van een 

leerkracht of leerkrachten opvangen. 

 

We hebben de verschillende scenario’s die op dit moment van toepassing zouden kunnen zijn uitgewerkt in 

een plan van aanpak. Wanneer een leerling of leerkracht thuis moet blijven of de school moet dicht in 

verband met Corona (ziekteverschijnselen, quarantaine, lockdown) passen wij 5 scenario’s toe. Deze zijn 

uitgewerkt in de bijlage bij dit schoolbulletin. Op deze manier hopen we dat het voor u als ouder ook 

duidelijk is wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u als ouder verwachten in deze voor iedereen 

toch wel ongrijpbare en onzekere tijd. We hopen natuurlijk dat we zo min mogelijk gebruik hoeven te 

maken van de scenario’s. 

 

Inloggegevens Teams 

In de beschrijving van de scenario’s wordt een aantal keren verwezen naar het gebruik van Microsoft 

Teams. Alle kinderen hebben een eigen inlogcode. Deze wordt vandaag aan uw kind meegegeven in een 

dichte envelop. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met de leerkracht(en) van 

uw kind. 

 

Coronasubsidie 

Onze overheid heeft, vanwege Covid 19, extra subsidiegelden beschikbaar gesteld. Onze school heeft deze 

subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Daar zijn we heel blij mee. Vanwege deze subsidie kunnen 

wij tijdelijk extra ondersteuning inzetten in de school. Deze ondersteuning richt zich met name op het 

geven van extra instructie of verlengde instructie aan leerlingen en het ondersteunen van de leerkrachten. 

De instructie wordt zowel in kleine groepjes als aan individuele leerlingen gegeven. 
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Sinterklaasfeest 

Het is gelukt om een Sint en Pieten te vinden voor het Sinterklaasfeest op onze school. Bedankt voor het 

meedenken! In welke vorm dit bezoek plaats gaat vinden is nu nog niet bekend. Zodra hier meer over 

bekend is hoort u dat van ons. 

 

Even voorstellen 

Mijn naam is Marisca Mulder, 38 jaar, moeder van 2 kinderen en 2 bonuskinderen in de 

leeftijd van 9, 11, 13 en 14 jaar. Na de zomervakantie ben ik gestart met de deeltijdopleiding 

Pabo. Na vele jaren werkzaam te zijn geweest in de kinderopvang, heb ik 3 jaar geleden de 

stap naar het onderwijs gemaakt als onderwijsassistent. In deze periode is het gaan kriebelen 

om leerkracht te worden. Want wat is er mooier dan de kinderen die kennis mee te geven die 

ze nodig te hebben om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

Sinds een aantal weken mag ik op woensdag stagelopen in groep 6. Het is een fijne groep 

waar een goede, gezellige en sociale sfeer hangt. Ik hoop de komende tijd een hoop te mogen leren van 

en met de kinderen en van de collega’s op de Anne Frankschool.  

 

Groet,  

Marisca Mulder 

 

 

Het team van de Anne Frankschool wenst u een fijn weekend! 


