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Zwaluwnieuws via Parro
Voorstelvideo nieuwe directeur Karine
Rapporten en rapportgesprekken
Stand van zaken corona
Privacyvoorkeuren

Zwaluwnieuws via Parro
Het Zwaluwnieuws sturen wij nu altijd via Parro en mail. Omdat u het dan dubbel ontvangt,
sturen wij het Zwaluwnieuws vanaf de volgende editie alleen nog maar via Parro, via Parro
wordt het nieuws beter gelezen dan via mail. Het Zwaluwnieuws blijft ook verschijnen op de
website www.dezwaluw.nl.
Voorstelvideo nieuwe directeur Karine
In het Zwaluwnieuws van twee weken geleden heb ik het al even genoemd: met de hulp van
twee leerlingen is een filmpje gemaakt waarin ik mij voorstel, zodat u mij alvast een klein
beetje leert kennen. De montage is nu achter de rug en het eindresultaat is binnen! De link
van het filmpje wordt u via Parro toegestuurd.
Rapporten en rapportgesprekken
Op 11 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. De week erna worden er
rapportgesprekken gevoerd die 10 minuten duren. Er gaat volgende week via Parro een
bericht uit op welke dagen de rapportgesprekken worden gevoerd en er is een intekenlijst
waarop u kunt aangeven welke tijd u schikt.
Groep 8 heeft geen rapportgesprekken, de adviesgesprekken voor groep 8 zijn vorige week
al gevoerd.
Stand van zaken rondom corona
Er is momenteel nog een behoorlijk aantal kinderen en personeelsleden afwezig als gevolg
van corona. Gelukkig is het nog steeds gelukt om met hulp van het hele team alle klassen
naar school te laten komen. Ik hoop dat het aantal besmettingen snel vermindert, aangezien
de druk op het team groot is. Het tegelijkertijd bieden van online onderwijs naast het voor de
klas staan, is niet meer voor alle leerkrachten haalbaar. Als dat het geval is, wordt door de
leerkracht een pakket meegegeven voor thuis. Ik reken op uw begrip hiervoor.
Naast corona is er ook een aantal leerlingen afwezig, omdat zij bijv. griep hebben. Voor deze
leerlingen wordt geen online onderwijs of pakket voor thuis geregeld, dit wordt echt alleen
gedaan als er sprake is van afwezigheid als gevolg van corona.

Privacy voorkeuren
Graag houden wij rekening met uw wensen t.a.v. het plaatsen van beeldmateriaal en vragen
wij uw toestemming om beeldmateriaal te delen.
Vanaf dit schooljaar kunt u twee keer per jaar uw voorkeuren aangeven in Parro, na de
zomervakantie en na de kerstvakantie. Deze keer starten we iets later vanwege de wisseling
van directeur.
Wijzigen gaat als volgt:
- onder acties (onder de groep(en)) vindt u de privacy-voorkeuren

-

tik op privacy-voorkeuren

geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje achter het
kind
- de voorkeuren die u heeft ingesteld worden automatisch overgenomen in ons
administratiesysteem Parnassys
- u kunt tot de voorjaarsvakantie uw privacy-voorkeuren aangeven of aanpassen. Na
de zomervakantie wordt opnieuw de mogelijkheid aangeboden om uw voorkeuren in
Parro aan te passen
Aandachtspunt: als u aangeeft dat uw kind niet op de foto mag, dan mogen wij geen foto’s
van uw kind maken en kunnen wij uw kind ook niet in Parro aan het werk laten zien.

Fijn weekend en blijf gezond allemaal!

Karine Emons

