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Jaarkalender 2020 – 2021 

Bijgaand treft u de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar aan. Een 

aantal activiteiten is niet opgenomen, omdat die voorlopig niet kunnen 

plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse informatieavond 

voor de groepen 1 tot en met 7. De leerkrachten zullen de informatie 

over de groep nu op een andere wijze aan u presenteren. Andere 

activiteiten vinden in aangepaste vorm plaats, zoals de basisgesprekken 

en de informatieavond voortgezet onderwijs voor de ouders van de 

leerlingen van groep 8. De data van de activiteiten worden deze week 

ook in Parnassys/Parro gezet. 

Basisgesprekken 

Volgende week starten de basisgesprekken: een gesprek met de leerkracht, ouder(s) en kind. Vanmiddag 

kunt u zich hiervoor via Parro intekenen. Vanwege de Coronacrisis wordt een aantal maatregelen genomen. 

De maatregelen treft u hieronder aan. 

1. Het gesprek wordt gevoerd met maximaal 1 ouder en het kind. 

2. U wordt vriendelijk verzocht om vlak voordat het gesprek plaatsvindt de school pas binnen te gaan. 

3. U neemt plaats op de daarvoor aangewezen plekken in de hal/gang voor het lokaal. 

4. De afspraak wordt door u geannuleerd en verplaatst als u: 

    - hoest, een neusverkoudheid, koorts of benauwdheidsklachten hebt; 

    - een huisgenoot koorts of benauwdheidsklachten of corona heeft; 

    -  u of een gezinslid in quarantaine zit. 

Voor de ouders van de groepen 1/2A, 1/2B en 5 is het basisgesprek niet verplicht, omdat zij al een 

basisgesprek met de leerkracht(en) hebben gevoerd. 

Adreswijziging, telefoonnummer, noodnummer 

Via het ouderportaal van Parnassys (parnassys.net) kunt u zelf een 

adreswijziging doorvoeren, een telefoonnummer wijzigen en 

noodtelefoonnummers verwijderen of toevoegen. Bij een noodgeval 

belt de school de telefoonnummers die in Parnassys staan. Het is dus 

belangrijk dat deze gegevens actueel zijn! Een start van een nieuw 

schooljaar is een goed moment om de ingevoerde gegevens te 

bekijken en indien nodig te wijzigen. 

Parro 
De digitale communicatie tussen de school en de ouders loopt via Parro. Hiervoor gelden enkele afspraken. 

 de app wordt alleen gebruikt voor het stellen van een korte vraag of om iets mede te delen aan  
de leerkracht; 

 de leerkracht beantwoordt een vraag van een ouder alleen op zijn of haar werkdagen tijdens 
werktijd; 

 de app wordt niet gebruikt om een discussie of een mening te geven. Dit gebeurt alleen mondeling. 
Indien u geen toegang tot Parro hebt of de inlogcodes bent vergeten, kunt u contact opnemen met Klaas 
van de Veen of een e-mail sturen naar info@daltonschoolcorlaer.nl . 
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Nijntje Beweegdiploma 
Binnenkort starten de lessen van het Nijntje Beweegdiploma. Dit wordt binnen de gemeente Nijkerk door 
twee verschillende gymnastiekverenigingen, namelijk GV Doto en NGV Excelsior verzorgd. Hieronder treft u 
meer informatie aan.  
 

GV Doto 

Het Nijntje Beweegdiploma (1ste les) start op dinsdag 1 september. 

Dinsdag  10:30 - 11:30 uur / Nijntje Beweegdiploma 1 (2-4 jaar) 

Woensdag 14:45 - 15:45 uur / Nijntje Beweegdiploma 2 (4-6 jaar) - deze les wordt gegeven in 

combinatie met de les kleutergymnastiek 

Beide lessen worden gegeven in sporthal de Baggelaar. 

Zie bijgevoegde link voor meer informatie: https://gvdoto.nl/bewegen-met-nijntje/ 

NGV Excelsior 

Zie bijlage voor de flyer van NGV Excelsior. Klik op de link voor meer informatie. 

https://www.ngvexcelsior.nl/gymnastiek-en-turnen/nijntje-beweegdiploma/   

 

Jarige kinderen 

De volgende kinderen zijn bijna jarig of net jarig geweest. Van harte gefeliciteerd! 

31-08 Aurelie (groep 1/2B) 

01-09 Maxim (groep 5)  

02-09 Tijn (groep 1/2B) 

04-09 Laurens (groep 1/2A), Jens (groep 6), Lynn (groep 7), Kaat (groep 8) 

05-09 Sivar (groep 7) 

10-09 Olivier (groep 7) 

13-09 Lucas (groep 4), Milan (groep 7) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
01 september    Uitnodiging intekenen basisgesprek via Parro 
07 september    Start basisgesprekken  
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