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 Belangrijke data juni/juli:  
13 juli: wisseluurtje van 0915-1015 uur 
17 juli: calamiteitendag: kinderen vrij en start Zomervakantie t/m 28 aug 2020 
 

 Verjaardagen:  
03 juli: Firas uit groep Krokussen  Gefeliciteerd en een hele fijne dag !  

 

Aan alle ouders: 
 Verdere versoepeling maatregelen RIVM Vanaf 1 juli hoeven leerlingen en 

onderwijzend personeel geen 1,5 meter afstand meer te houden. Personeelsleden 
(volwassenen) onderling moeten de afstand van 1,5 meter wél in acht nemen. 

 Tandenbus: Dinsdag 14 juli komt de Jeugdtandzorg langs voor controle met                       de 

tandenbus.   
 

 Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
Afgelopen jaren hebben we gewerkt met de mijnschoolinfo app. 

Per 1 augustus 2020 gaan wij starten met de Parro app.     
Hierover heeft uw kind vandaag een brief meegekregen. Zou u deze willen 
invullen en graag vóór 14 juli 2020 weer inleveren bij de groepsleerkracht. 
In de vakantie krijgt u dan een mail met de koppelcode. 
 
Met vriendelijke groet, ICT 

 Afscheid juffrouw Els, bericht van juf Els:     
Beste ouders/verzorgers, 
Na 34 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, waarvan 19 fijne  
jaren op De Horizon, heb ik besloten over 2 weken met pensioen te gaan. 
Na de zomervakantie zult u mij dus niet meer door de klas, de gangen of  
op het plein zien lopen. 
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Ik bedank alle ouders, die hun kinderen aan mij toevertrouwd hebben in  
al die jaren en ook de ouders/verzorgers, waarmee ik fijn samen gewerkt  
heb in de commissies en de OR. 
Ik hoop samen met mijn man nog vele jaren in goede gezondheid te kunnen genieten van 
de vrije tijd en ons gezin. 
Ik wens alle kinderen een fijne verdere schoolcarrière toe en ook u ouders/verzorgers alle 
gezondheid en geluk. 
Wie weet komen we elkaar nog ergens tegen. Lieve groeten juf Els.                                                                                                                
                                                              
 
Gelegenheid om juf Els gedag te zeggen: 
Wellicht vindt u het fijn om juf Els nog even ‘live’ gedag te komen zeggen. Dat kan op 
woensdag 15 juli, om 12.30 uur. Juf Els zal dan op ons schoolplein staan, zodat u haar 
nog even kunt spreken. Dit alles natuurlijk met inachtneming van de Corona-
maatregelen. 
 

 Tennis clinic bij Tenniscentrum Meerzicht op maandag 6 juli   
 
A.s. maandag 6 juli zullen alle groepen, behalve groep viooltjes, een tennis clinic volgen 
bij tenniscentrum Meerzicht. 
Deze clinic zal in de plaats komen van de gymlessen op de maandag. Voor groep Anjers 
is dit een extra sport evenement. 
We verzoeken alle kinderen om sportkleding mee te nemen, of vast aan te trekken 
thuis.  
Goede sportschoenen zijn zeer van belang!!! 
Mochten kinderen op slippers of hoge hakken naar school komen, dan graag 
sportschoenen extra mee laten nemen! 
Wij hopen, dat de kinderen veel plezier zullen beleven aan dit extra ingelaste 
sportevenement! 
 
 

                        Voor iedereen, een heel fijn weekend, namens het team van Horizon      
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Beste ouder(s) / verzorger(s), 

 

Wij gaan per 1 augustus 2020 de Parro app gebruiken! Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je 

van mij een e-mail zodat jij ook Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen. 

 

 

Altijd op de hoogte 

Het wordt voor mij makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten 

komen direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken! 

 

Bekijk de leukste momenten van je kind 

Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s 

met je delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind. 

 

Direct contact met onze school 

Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere 

ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben. 

 

Veilig & privé 

Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro kun 

je aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.  

 

Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 

 

Daarom hebben we  uw e-mailadres nodig zodat u ook Parro kan gebruiken. Vul het onderstaande  

in en lever dit briefje weer bij de groepsleerkracht voor 14 juli 2020 in. Dan krijgt u in de vakantie een 

inlogcode toegestuurd met de code om in te loggen. 

 
Naam:.... 

 

 
 

E-mail:.... 

 

 

http://www.parro.com/
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Zoek op ‘Parro’ in: 

 

Computer of Windows Phone? Ga naar talk.parro.com. 

 

  


