
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
19 december 2019 
 
 
Kerstbomen ophalen 
Mocht u thuis nog geen kerstboom hebben of er nog een willen voor in de tuin? Vrijdagmiddag 
gaan de mooie Nordmann-kerstbomen van school weg. Vanaf 14.30 mag u er gratis een ophalen. 
 
 
Kersthandbaltoernooi 
Maandag 23 december 2019 gaat De Korenburg met 1 jongens team uit de groepen H en I 
deelnemen aan het kersthandbandbaltoernooi. De eerste wedstrijd start om 14.50 uur. De 
kinderen die gaan handballen worden om 14.20 uur verwacht voor de ingang van de sporthal. 
 
 
Parro 
Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u informatie over Parro. 
 
 
Afval gezocht 
Voor het thema “Houd de wereld schoon”  waarmee we starten na de kerstvakantie, is groep A/B 
op zoek naar schoon en droog afval. Hiervan wordt een vuilnisbelt gemaakt.  
Ook dopjes en deksels van flessen en potjes zijn welkom. 
 
 
Kerstvakantie 
Het team van De Korenburg wenst iedereen Prettige feestdagen en een gelukkig 2020. We zien 
jullie allemaal weer terug op maandag 6 januari a.s. om 8.45 uur. 
 
 

                                 
 



 
 

Parro  

 

Fijn dat er al zo veel mensen actief zijn met Parro! 

Het is een uiterst handig communicatiemiddel en biedt veel 

mogelijkheden. 

  

Zo nodig willen we u informeren over onze communicatie-app Parro.  

Deze keer betreft het: 

 

Een bericht aan meerdere leerkrachten tegelijk  
 

Momenteel wordt het vooral gebruikt voor mededelingen en gesprekken, 

wellicht breiden we dit in de toekomst nog verder uit. 

De mededelingen worden door de leerkrachten geplaatst en zijn door u te lezen.  

De gesprekken kunnen van beide kanten worden opgestart en daar willen we u 

graag even verder over informeren (voor zover nodig). 

Omdat de meeste groepen meerdere leerkrachten hebben (duo-baan) willen 

we u laten weten dat het mogelijk is om een gesprek met beide leerkrachten 

tegelijk te starten. 

Wanneer u een nieuw gesprek wilt starten (of even een eenvoudig bericht wilt 

plaatsen) kunt u door op het plusje te klikken aangeven met wie u het gesprek 

wilt voeren.  

Op deze manier blijft er geen bericht ongelezen doordat de betreffende 

leerkracht die dag bijvoorbeeld niet in de groep staat, tevens hoeft het dan niet 

nog eens onderling doorgegeven te worden.  

Op deze manier is de communicatie over uw kind het meest transparant en 

effectief. 

 

Voor eventuele vragen kunt u zich richten tot de groepsleerkracht. Het is ook 

zeker aan te raden om de site www.parro.nl eens te bezoeken, daar is onder het 

kopje ‘ouders’ veel informatie te vinden. 

 
 

http://www.parro.nl/


 


