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Shower power! 
Vorige week hebben de kinderen van groep 7 en 8 
zeepjes ingepakt om te kunnen verkopen voor het goede 
doel. 
Afgelopen maandag, dinsdag en woensdag hebben ze op 
het schoolplein heel hard hun best gedaan en in totaal  
€ 414.-- euro opgehaald. 

Ik wil alle ouders en kinderen die zeepjes hebben 
gekocht of een extra donatie hebben gedaan namens de 
stichting ShowerPower heel hartelijk danken: wat een 
mooi bedrag! Het geld zal goed terecht komen bij de 
vrouwen en kinderen die een warme douche willen 
nemen in het ShowerPower huis op Lesbos. 
juf Natascha 

 
 
Op Talentenjacht met de VakantiePas!  
Het is bijna zomervakantie, dus de VakantiePas is weer uitgedeeld in de klas. Hét 
paspoort voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, boordevol activiteiten met korting. De 
VakantiePas is goed voor € 300,- aan korting en bevat meer dan 80 

(zomer)activiteiten in en om de stad. Met  het thema ‘Talentenjacht’ kunnen 

kinderen hun (verborgen) talenten ontdekken. Is het muziek, sport, koken, dans of 
wetenschap? Verder is er het vertrouwde aanbod van onder meer musea, 
workshops, zwembaden, pretparken en een gratis ijsje of pannenkoek. Als de 
kinderen 5 activiteiten hebben gedaan, kunnen ze in de bibliotheek een 
VakantiepasMedaille ophalen. 
Naast de kortingen en zelfs gratis activiteiten, zijn er ook flinke prijzen te verdienen. 

De hoofdprijs is een (slaap)weekend Duinrell en het Tikibad voor 4 personen.  Alle 
activiteiten staan vanaf 8 juli ook op www.vakantiepas.nl. Daar vindt u ook alles 
over eventuele wijzigingen, prijsvragen én extra activiteiten die niet in de ‘papieren’ 
VakantiePas staan.  
 
 
Plusbeleid 

Vanaf volgend schooljaar starten we bij ons op school met een vernieuwd beleid 
voor de kinderen die in de Dolfijngroep zitten. We hebben onze activiteiten onder de 

loep genomen en daar waar nodig vernieuwd en aangepast. We hebben er in onze 
formatie ook meer tijd voor vrijgemaakt. Zo zullen de kinderen die in groep 8 zitten 
ook worden meegenomen in de uitdaging die gegeven wordt. Door dit op school te 
laten plaatsvinden, hebben we meer grip op hetgeen er wordt aangeboden en 

kunnen we de kinderen nog beter begeleiden bij het leren leren en leren plannen. 
Natuurlijk zullen we het jaar gebruiken om het nieuwe beleid bij te schaven en 
verder uit te diepen. Juf Ariadne gaat de Dolfijngroep begeleiden en heeft er heel 
veel zin in! 
 
Wiscollect 
Vanaf het nieuwe schooljaar zal de werkwijze voor de facturatie van ouderbijdragen 

veranderen. De school gaat namelijk gebruik maken van de service van WIS Collect, 
een bedrijf dat software levert waardoor het facturatieproces zowel voor u als ouder 
/ verzorger als voor de school makkelijker wordt.  
Wat gaat er veranderen? 

Vanaf volgend schooljaar ontvangt u facturen per e-mail, op het bij ons bekende  
e-mailadres. In ieder e-mailbericht over een factuur staat een link naar uw 
persoonlijke omgeving binnen WIS Collect. In deze omgeving ziet u de facturen 

staan die betrekking hebben op uw kind. Deze facturen kunt u binnen WIS Collect 
direct via iDEAL voldoen.  
 
Wanneer start de nieuwe werkwijze? 
De nieuwe werkwijze start in het nieuwe schooljaar, dus vanaf september 2019. Na 
de zomervakantie zullen we u verder informeren. 
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In het instructiefilmpje kunt u alvast inzien wat de concrete werkwijze zal zijn: 

www.wis.nl/ouders 
 
Afscheid Groep 8 

Groep 8 toonde afgelopen dinsdag de musical ‘Hospitaal Abnormaal’. Ieder kind met 
zijn eigen ‘gekke’ talent stond te stralen! De kinderen, met de leerkrachten hebben 
werkelijk een topprestatie neergezet! Een mooi slotstuk als afsluiting van de 
basisschoolperiode. 

 
Op woensdag was echt de allerlaatste dag van groep 8. De leerlingen uit groep 8 
werden dan ook door alle leerlingen van de school uitgezwaaid d.m.v. een ere haag. 
Wij wensen groep 8 een fijne, welverdiende vakantie en een mooie start op hun 
nieuwe school! Laat ze daar maar net zo van jullie genieten als wij van jullie hebben 
genoten. 

 
Afscheid groep 2 
Met het traditionele circus toonden de kinderen van groep 2 hun mooiste kunsten! 
Er waren clowns, acrobaten, tijgers, danseressen en er werden nog veel meer 
kunsten getoond. Iedereen liet zijn talent in de circustent zien. Alle leerkrachten en 

kinderen hadden hard geoefend en dat was duidelijk te zien. De kinderen straalden 
en aan het eind van de avond liepen ze van groep 2 door naar de leerkrachten van 

groep 3. Leerkrachten, ouders en kinderen hebben genoten! 
 
De nieuwe Regentes 
Kent u ze al? Het is een theater voor en door de buurt. 
Ze organiseren allerlei activiteiten en voorstellingen. 
Onlangs zijn onze groepen 5 t/m 8 naar een balletvoorstelling geweest. 
Wat bij enkele leerlingen wat sceptisch begon, uitte zich in verwondering en 

bewondering voor de inzet en de stijl. 
De nieuwe Regentes is op zoek naar wat ouders en kinderen in de buurt willen. 
Ze zouden het zeer waarderen wanneer u de ouderenquête wil invullen. Dit betekent 
dat u een vijftal vragen invult. Via bijgevoegde link. 

https://www.survio.com/survey/d/S0F6Q1H1J7J8L5A7Z 

De Nieuwe Regentes nodigt ouders en kinderen met goede ideeën uit om langs te 

komen om daarover te praten. Voor een afspraak:  
stuur een app naar 06-122 06 202. 

 
Ouders bedankt! 
Aan het eind van dit mooie schooljaar willen wij alle ouders bedanken voor hun hulp 
dit schooljaar. Wij denken hierbij aan de ouders die zich vol enthousiasme inzetten 
in de klas bij incidentele momenten, maar ook de ouders in de MR, De OR, de 
overblijfouders, die structureel de school helpen. Dankzij alle hulp van ouders 
kunnen we ons onderwijs nog meer verrijken. Namens ons en alle kinderen hartelijk 

bedankt! 
 
Gymlessen op de eerste schooldag. 
Ook zal er volgend schooljaar weer gym zijn op de maandag, woensdag en 
donderdag. Op de maandag hebben de groepen 3 t/m 8 gym. Vergeet u de 
gymspullen niet? 

 
De nieuwe schoolgids 
De schoolgids ontvangt u binnenkort digitaal via ‘Mijn schoolinfo’. Ook is onze 
schoolgids dan op de website te vinden. Indien u de schoolgids graag op papier 
ontvangt, kunt u deze na de vakantie bij Martine opvragen. De activiteiten kalender 
ontvangt ieder gezin aan het begin van volgend schooljaar op papier.  
 

Nieuwe lokaalindeling: 
De lokaalindeling van komend schooljaar vindt u in de bijlage. Zo zit iedereen in het 
nieuwe jaar in het juiste lokaal. 
 
Fijne vakantie! 
Wij kijken met elkaar terug op een mooi schooljaar! Het team van RKBS De Parkiet 
wenst alle kinderen en ouders een heerlijke, ontspannen vakantie! 
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