
      

Nummer 1, 06 september 2019 

        Nieuwsbrief 
Beste ouders/verzorgers, 

 

hopelijk heeft u een goede zomervakantie achter de rug. Ook voor ons is de zomervakantie 

voorbij en zijn we goed begonnen. Ook de afgelopen eerste 2 weken van het schooljaar zijn 

goed verlopen! 

Het is altijd leuk, maar ook een beetje spannend, als de kinderen na 6 weken weer op school 

komen. Gelukkig is vrijwel iedereen gezond weer terug en is het schoolleven weer 

begonnen.  

Zoals u weet is het momenteel in heel Nederland erg moeilijk om de klassen in het 

basisonderwijs volledig bezet te krijgen met leerkrachten. Er staan nog 1400 

lerarenvacatures open!! U heeft hierover een brief ontvangen. Deze brief zit ook bij deze 

nieuwsbrief. 

Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat we veel nieuwe collega's hebben mogen begroeten 

dit schooljaar. Totaal 12 mensen zijn ons team voor dit jaar komen versterken. We zien het 

nieuwe schooljaar dan ook met veel vertrouwen tegemoet. 

Wij wensen alle kinderen, hun ouders en alle teamleden van de Troelstra een supergoed 

schooljaar toe!!!! 

Met vriendelijke groet, 

Peter van Berkel 

directeur a.i. 

  



  

Aanstaande maandag 9 september van 8.45-10.00 uur is er in de hal uitleg over het 

gebruik van Parro.  

Veel informatie kunt u vinden op: https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders  

Ook kunt u terecht voor hulp bij Parro:  

Heeft u een vraag over Parro en staat die hier niet tussen?  

Mail ons dan op support@parro.com of bel ons via 0570-244094. 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Als Nationaal Mediacoach, verbonden aan onze school, zal ik de komende weken regelmatig een tip 

geven om wijs met media om te gaan. Bij deze tips zal ik altijd de bron vermelden zodat u weet waar 

u meer informatie kunt vinden. 

Mieke Rode. 

Kies de media die inhoudelijk passen bij de leeftijd van het kind. 

 Iedere leeftijdsfase heeft zijn eigen kenmerken; laat tv-programma’s, apps, games of 

websites daarop aansluiten. Zorg dus dat u als ouder goed geïnformeerd bent, via websites 

als mijnkindonline.nl, mybee.nl, mediasmarties.nl en mediaopvoeding.nl. 

Bron: Netwerk Mediawijsheid  

NEDERLANDS NETWERK VOOR MEDIAWIJSHEID 
Website: http://www.mediawijzer.net 
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