
 

Nr. 08    30 november 2018 
Inhoud 

Nr. 08    30 november 2018 .............................................................................................................................................................................................................. 1 

ALGEMEEN .................................................................................................................................................................................................................................... 1 

Intocht van de Sint ..................................................................................................................................................................................................................... 1 

Ouderportaal en Parro ............................................................................................................................................................................................................... 2 

Privacy voorkeuren doorgeven via Parro voor uw kind (eren): ................................................................................................................................................... 2 

Hoe werkt het? ........................................................................................................................................................................................................................... 2 

Wat zijn de voordelen voor u als ouder? .................................................................................................................................................................................... 2 

Tosti bakken tijdens de overblijf!................................................................................................................................................................................................ 3 

 

ALGEMEEN  

Intocht van de Sint 

Vandaag kwam Sinterklaas op bezoek 

op de Victorschool. 

Alle kinderen, leerkrachten en ouders 

verzamelden zich op het veld achter 

de school. 

De sfeer zat er meteen goed in 

doordat DJ Martijn gezellige 

feestmuziek draaide. 

Sint kwam dit jaar in een Arrenslee 

naar school. Amerigo was erg moe en 

een van de nieuwe Pieten had een 

ander vervoersmiddel geregeld. 

Als dank voor deze uitstekende oplossing kreeg de nieuwe Piet haar welverdiende veer! 

 

  



 

Ouderportaal en Parro 

Enige tijd geleden hebben wij u middels een brief geïnformeerd over het ouderportaal en 

de Parro app. Wat fijn om te zien dat al veel ouders de Parro app geïnstalleerd hebben en 

inmiddels gekoppeld zijn aan Parro. U kunt nu de informatie ontvangen die de 

leerkracht(en) met u deelt. Daarnaast kunt u ook middels een persoonlijk bericht 

bijvoorbeeld een afspraak maken met de leerkracht of een korte mededeling doorgeven.  

Belangrijke en/of persoonlijke/ inhoudelijke mededelingen doen wij niet via Parro, 

hiervoor blijven wij graag persoonlijke in gesprek.  

 

Heeft u de Parro app nog niet geïnstalleerd, wilt u dit dan spoedig doen?    

 

Zonder een smartphone kunt u ook mededelingen, 

berichten en agenda-items ontvangen. 

Dit komt voor u beschikbaar op het moment dat u 

een Parro account heeft.  

 

Deze kunt u aanmaken via de Parro webapp op 
https:// talk.parro.com.  
Daar kunt u dan voortaan inloggen om berichten te 

lezen. Als u een mededeling gemist heeft, krijgt u 

automatisch een e-mail ter herinnering. 

 

Omdat wij over zijn gegaan op Parro, zal onze Victorinfo een ander karakter gaan 

krijgen. De informatie uit de groepen komt te vervallen. U leest voortaan alleen nog 

schoolberichten in de Victorinfo.  

 

Privacy voorkeuren doorgeven via Parro voor uw kind (eren): 

Parro en de school doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy 

van kinderen. Omdat het prettig is dat er met een ieders specifieke voorkeuren rekening 

gehouden wordt, en dit tegenwoordig zelfs wettelijk verplicht is, heeft Parro een manier 

gevonden om dit heel makkelijk, veilig én met een vermindering van administratiedruk 

op te lossen. Alles staat in dan in 1x op de juiste plek. 

 

Hoe werkt het?  

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om 

beeldmateriaal te delen.  

Wij vragen u via de Parro app de privacy voorkeuren voor uw 

kind(eren) door te geven.  

 

 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

 Tik op ‘Profiel’ en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. 

 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn. Dit doet u via  

de stipjes achter het kind. 

 

Wat zijn de voordelen voor u als ouder?  

U kunt met een paar kliks doorgeven waar u juist wel en juist geen toestemming voor 

wilt geven. Ook tijdens het schooljaar kunt u inzien wat u aan het begin van het 

schooljaar heeft doorgeven. 
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Tosti bakken tijdens de overblijf! 

Beste ouders, 

 

Het tosti bakken en eten tijdens de TSO was een groot succes!  

 

Om iedereen te kunnen voorzien van tosti’s hebben we daarom 

een wijziging gemaakt in de planning.  

 De groepen 1/2, 4a, 5 en 5/6 eten 1x per maand op de 

maandag tosti’s,  

 De groepen 3, 4b, 6 en 7a en 7b eten 1x per maand op 

de dinsdag tosti’s.  

Zo hopen we iedereen van een lekkere tosti te kunnen voorzien.  

 

Op dit moment vragen wij jullie geen saus mee te geven, het tosti eten is zelf al leuk 

genoeg.  Denkt u er aan een geschikt broodje mee te geven?  

 

De volgende keer staat gepland voor maandag 17 december (Groep 1/2 a, 1/2 b, 4a, 5 

en 5/6) en dinsdag 18 december (Groep 3, 4b, 6, 7a/b) 

 

Smakelijke groet, 

Het TSO-team.  

 


