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De nieuwe data voor de studiedagen van volgend jaar zijn bekend: 
Maandag:    14 september 
Woensdag:  11 november 
Vrijdag:       19 februari 
Donderdag:   1 april 

Dinsdag:       25 mei 
Vrijdag:        2 juli 
 
Versterking oudercommissie 

De oudercommissie van de Parkiet zet zich ieder  
schooljaar in om voor de kinderen een aantal leuke  

activiteiten te organiseren. 
Zo maken zij een feestje van Sinterklaas, Kerst, Pasen,  
de Avondvierdaagse etc. Zonder de hulp van ouders is er  
lang niet zoveel moois te organiseren! 
Dit schooljaar nemen Hedwig, Nancy, Sanne en Madonna  
na jaren trouwe dienst afscheid van de commissie. 

We willen hen natuurlijk enorm bedanken voor alle liefde  

en uren die zij in de oudercommissie gestoken hebben! Dit vertrek betekent ook  
dat we nieuwe vaders en moeders nodig hebben om te helpen!  

 
Specifiek zijn we ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Dit mag een ouder  
zijn die ook bij activiteiten wil helpen. Dit mag ook een ouder zijn die zich alleen  
met de financiën bezig houdt. 
 

Denk en help jij als ouder graag actief mee, heb je tijd en vind je het leuk om direct 
betrokken te zijn bij de events van school?  
Mail dan naar mboon@parkiet.lucasonderwijs.nl 
 
Gesprekken met ouders 
Aan het derde rapport zitten niet standaard gesprekken gekoppeld. Wanneer wij het 

nodig vinden om u als ouder te spreken, zal de leerkracht van uw kind contact met  
u opnemen. Wanneer u zich zorgen maakt, of belangrijke zaken wilt bespreken kunt  
u dit ook mailen naar de leerkracht. 

 
Schoolmelk 
Wij gaan per schooljaar 2020/2021 stoppen met de schoolmelkpakjes van Campina. 
 

Campina gaat over van pakjes per kind naar uitschenken van grootverpakkingen 
halfvolle melk, karnemelk en halfvolle yoghurt, maar dan als schoolabonnement  
voor alle kinderen van de school.  
Wij hebben al eerder getwijfeld aan schoolmelk in de vorm van voor elk kind een  
pakje. Het is erg milieuonvriendelijk. Het is, denken wij, dan nu het moment om te  
stoppen met de schoolmelkpakjes en over te gaan naar bekers die kinderen  
meenemen van thuis. Dat is ook gezond en duidelijk veel duurzamer.  

 
De VakantieBieb 
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol  
e-books en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk  

voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek. 
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van  

Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app,  

zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van  
John Flanagan. 
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Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf is vorige week langs geweest. Iets anders dan anders, want we  
moesten het helaas doen zonder hulpouders dit jaar. Gelukkig was juf Cindy erbij  
aanwezig en kwamen alle klassen op tijd aan de beurt. Dit jaar werden er  

minder verschillende poses gemaakt. Ook de fotografen hebben richtlijnen waar zij  
zich aan moeten houden. Gelukkig is er een groepsfoto gemaakt en hebben we weer 
een blijvende herinnering aan dit schooljaar. 

 
Wat een weertje 
De afgelopen dagen is het heel warm geweest. Vandaag hebben we ook nog wat  
verkoeling gezocht en is er met water gezellig buiten gespeeld met de  
verschillende klassen. 
 

 
Belangrijke data: 
 
3 juli : Studie- & teamdag, kinderen vrij 
6 juli: afscheidsfeestweek groep 8 
8 juli : Rapport mee groep 2 t/m 8 

10 juli: afscheidsavond groep 8B 

13 juli: Rapport groep 8 mee, i.v.m. activiteiten de week ervoor 
13 juli: afscheidsavond groep 8A 
16 juli: laatste schooldag kleuters  
17 juli : 12:00 uur start zomervakantie 

 
 

 
 

 

 


