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Koerier 9, 12 januari 2018

e-mail info@augustinusschool.nl
Website: www.augustinusschool.nl
e-mail ouderraad: or@augustinusschool.nl
e-mail medezeggenschapsraad: m.egberts@augustinusschool.nl

Agenda:
15 januari 2018
19 januari 2018

Groep 4a, excursie IT-lab
Groep 4a bezoekt musical Hogeschool
Utrecht bij juf Jasmijn
Groep 4b, excursie IT-lab
Studiedag
English Presentation
Groepen 1-2, bibliotheekbezoek

22 januari 2018
24 januari 2018
25 januari 2018
29 januari 2018

Geachte ouders en verzorgers,
Welkom: Luca, Noëlla en Féline.. We wensen jullie een gezellige tijd op de
Augustinusschool!
Beste wensen 2018
Alle medewerkers van de Augustinusschool wensen de kinderen en hun ouders een
gezond, leerzaam en mooi 2018. Iedereen is weer uitgerust en we hebben zin in de
tweede helft van het schooljaar.
Parro-app
De school is steeds bezig met nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen. Zo ook op
het gebied van de digitale communicatie. In dit kader gaan we woensdag a.s. van
start met de Parro-app. Deze app is alleen voor ouders van de school en levert
voordelen op betreffende communicatie, namelijk:

ü Het wordt veel makkelijker om elkaar op de hoogte te
houden. Via de Parro-app kan direct, binnen de
beslotenheid van school, contact gemaakt worden.
ü U kunt meegenieten van de leukste avonturen van uw
kind. We kunnen (bijvoorbeeld) tijdens een
schoolexcursie heel eenvoudig de leukste foto’s met
u delen.
ü We hebben hiermee één plek in handen om met u
(privé) en met alle andere ouders van de school te
communiceren.
Hoe gaat dit in zijn werk?
A.s. woensdag (17-01-2018) krijgt u een e-mail met een koppelcode. Deze
koppelcode is nodig om de Parro-app te kunnen gebruiken. Wilt u deze uitnodiging
accepteren en een Parro-account aanmaken, zodat wij via deze app met u kunnen
communiceren.

De komende periode zal school de Parro-app en de mail gewoon naast elkaar
blijven gebruiken. Leuke en interessante gebeurtenissen binnen de groep zullen via
de Parro-app verzonden worden. Ook is het mogelijk om korte mededelingen zoals
ziekmeldingen ook via de Parro-app te communiceren met de leerkracht.
Nadat u de e-mail met de koppelcode heeft ontvangen kunt u de volgende stappen
doorlopen om een account aan te maken:
ü Via de webapp
• Accepteer de uitnodiging uit de e-mail. U wordt automatisch doorgestuurd en de
koppelcode wordt voor je ingevuld.
• Doorloop de stappen om een nieuw account aan te maken of een bestaande te
gebruiken.
ü Via de Parro-app
• Open de app en druk op "Ouder"
• Druk op "Maak een account"
• Vul de koppelcode in die u heeft ontvangen en druk op volgende.
• Vul uw e-mailadres en een wachtwoord in.
• Vul uw naam in
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.
Zoek ‘Parro-app op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon
en/of tablet. Voor computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com
Bibliotheekbezoek
Maandag 29 januari gaan de kleutergroepen naar de bibliotheek. De schoolbus van
de stichting zal de kinderen daarnaartoe brengen. In de ochtend gaan de groepen
1/2 A en 1/2 C. En in de middag gaat groep 1/2 B. De schooltijden veranderen niet.
Leerlingenraad
Vorig jaar zijn we van start gegaan met een leerlingenraad. In 2018 wordt er een
nieuwe leerlingenraad gekozen die weer mee zal gaan denken met zaken rond onze
speerpunten, ICT, Engels, Bewegen en schoolevenementen.
De leerlingenraad 2018 zal gaan bestaan uit 6 kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Zij
zullen volgende week naar presentaties van de huidige leerlingenraad gaan luisteren
om zich vervolgens verkiesbaar te kunnen stellen. In de weken daarop zullen er
verkiezingen gehouden worden, zodat er opnieuw een gemotiveerde raad gevormd
kan worden. Zodra de nieuwe raad gekozen is, zullen zij zich natuurlijk aan u
presenteren.
Nationale Voorleesdagen
Ook de Augustinusschool doet mee aan de Nationale Voorleesdagen (van 24 jan
t/m 3 febr) omdat voorlezen ……

ü de taalontwikkeling stimuleert,
ü een kind leert gebeurtenissen te verwoorden,
ü een rustmoment is,

ü belangstelling voor boeken opwekt,
ü helpt bij het leren concentreren,
ü heel gezellig is!
(https://mens-en-samenleving.infonu.nl/ouder-en-gezin/114808voorlezen-is-belangrijk-voor-de-taalvaardigheid-van-kinderen.html)
Wij hopen ook vooral u te kunnen enthousiasmeren om veel voor te lezen!
“Voorlezen is ontzettend gezellig en leuk,
zowel voor het kind als voor de ouders.
Gelukkig zijn een hoop ouders het hier mee
eens, want voorlezen is niet alleen leuk, maar
ook heel belangrijk in de ontwikkeling van het
kind.”
http://www.opvoedadvies.nl/voorlees.htm
Wij beginnen op donderdag 25 januari met de
voorleesdagen. We starten in elke groep met
een klassengesprek over voorlezen. Alle
kinderen krijgen ook een opdracht mee voor thuis. Zo wordt u (ouder of grootouder)
gevraagd om die week iedere dag thuis voor te lezen. De kinderen van groep 5 t/m
8 gaan zelfs een heus voorleesdagboekje bijhouden. Een week later bespreken we
de ervaringen van de kinderen.
Vrijdag 26 januari beginnen we de dag met het voorleesontbijt. Ieder kind heeft deze
dag een ontbijtpakketje nodig met daarin één
of meerdere boterhammen, iets te drinken en
eventueel een stuk fruit. Onder het genot van
het ontbijt wordt er een verhaal voorgelezen
door een ouder of grootouder. U ontvangt
binnenkort een mail van de groepsleerkracht
met de vraag of u wilt komen voorlezen.

Op vrijdag 2 februari sluiten we de dagen af
met een knus voorleesmoment in elke groep.
Ieder kind mag deze dag een knuffel, kussen, kleedje, o.i.d. mee naar school nemen.
We hopen dat u vervolgens het voorlezen thuis voortzet. Wij kijken uit naar gezellige
dagen met mooie verhalen/boeken. Voor (boeken)tips kunt u kijken op
https://www.leesplein.nl

Volgende Koerier verschijnt op 26 januari 2018

