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Directief PAREL POST  EN PARRO 

De kop is er weer af. Openingsmorgen in de kerk en in school, informatieavond vorige week en deze week 
de nieuwe schoolgids. Let op: 1 per gezin via oudste kind! Daarin staat alle informatie die u nodig hebt.  

 
Zoals eerder aangekondigd gaan we als school over op Parro. Parro is een digitaal 

informatieplatform per groep dat gelinkt is 
aan ons leerlingenadministratiesysteem 
Parnassys. Ouders melden zichzelf aan. U 
hebt allen een uitnodiging gekregen om u 
aan te melden bij Parro.  
Vanuit Parro kan de leerkracht van uw kind 
berichten, nieuwtjes, uitnodigingen, foto’s 

vanuit de eigen klas naar u als ouder van uw kind sturen.  Door 
Parro kan u als ouder veel beter wat er in de eigen groep gebeurt. Er zijn immers 

ook veel kinderen die weinig over school vertellen. Parro is ook nodig voor 
uitnodigingen voor gespreksavonden. U kunt ook de leerkracht berichten sturen. 

Parro is het informatiekanaal met de eigen  leerkracht. Eigenlijk kunnen ouders van De Parel 
niet zonder Parro. De aanmeldingen op Parro zijn als vanzelf binnengestroomd. Verreweg de meeste ouders 
hebben zich al aangemeld. Ons doel is dat alle ouders een Parro-account hebben. We leven in deze tijd dat 
vrijwel iedereen een mobiele telefoon of anders wel een computer heeft. Dat is ons moderne 
communicatiekanaal. 
Parro is AVG-proof. U hebt als ouders op onze vraag (nieuwe ouders op het aanmeldformulier) aangegeven 
dat u toestemming geeft voor publicatie van NAW gegevens in de schoolgids en meestal ook voor de Parel 
Post. Parro vraagt u er weer om bij aanmelding voor Parro.  
 

Parro Kijk-/spreekavonden  
In november krijgt u geen rooster meer, zoals u gewend was. Parnassys is gestopt met de inroostermodule. 
Inroosteren moet nu via Parro. Ouders zullen zichzelf nu moeten opgeven. Hoe dat in zijn werk gaat met 
Parro hoort u te zijner tijd. 
 

Parel Post – Nieuws alleen nog schoolbreed 
De Parel Post blijft, maar nieuws uit de groepen zult u nu in Parro 
moeten lezen. Dat is directer en de meeste ouders lazen toch alleen 
wat er in de groep van hun eigen kinderen gebeurt. Bovendien was 
één keer per maand nieuws uit de groep soms al achterhaald. Blijft u 
wel de Parel Post lezen, want daarin staat wel belangrijke informatie 
die voor alle ouders geldt, zoals ook deze Nieuwsbrief. 
 

Parro - Nog niet aangemeld? 
Mocht u nog geen Parro-account hebben, stuurt u dan even een mail 
naar de leerkracht of naar de directie om een uitnodigingsverzoek. De 
gegevens zullen u dan toegestuurd worden. 

Personalia 
Juf Pruis is vorige week geopereerd aan een 

kaakholteontsteking. Zij blijft naar verwachting tot de 
zomervakantie afwezig. 

Juf Van Minnen (groep 6) komt na de vakantie niet terug. Zij 
heeft een benoeming in Haulerwijk aanvaard.  

Juf De Heer (donderdag groep 2) heeft een grotere benoeming 
in Ureterp aanvaard, waar ze ook al een dag werkte. 

Juf Kloosterman uit Drachten komt als leerkracht in groep 2 
werken in de plaats van juf De Heer. Zij werkt 
momenteel aan de school in Dokkum. 

Meester Rozema is per 1 januari jl directeur in Heerenveen 
geworden. Momenteel werkt hij nog 1 dag als 
leerkracht op De Parel. Na de vakantie niet meer. 

Juf Van Osch uit Steenwijk komt in plaats van meester Rozema 

Jarig in juni 

www.gbsdeparel.nl      e-mail: dir.parel@noorderbasis.nl 

12 september 2019 / 2020    nummer 1

 nummer 14 
 

 

 

http://www.gbsdeparel.nl/


 
2 

 

 

 

Gun je kind een teleurstelling - ouderavond 
NoorderBasis organiseert in het najaar van 2019 vijf avonden in het kader van ‘geloven in onderwijs’. 
Ouders van leerlingen, toekomstige leerlingen of andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om één 
van deze avonden te bezoeken. Spreker op deze avond is Hans Veldsink, expert in het vergroten van 
eigenaarschap van kinderen. Zijn ruime ervaring zorgt ervoor dat hij theorie en praktijk aansprekend met 
elkaar kan verbinden.  

Als ouders zien we onze kinderen het allerliefst gelukkig. Wie niet? Maar hoe 
wordt je kind gelukkig? En is het reëel om dit na te streven? Leren we kinderen 
nog wel genoeg om te gaan met tegenslag en weerstand? 

Welkom! 
1. dinsdag 24 september Basisschool De Princenhof – 

Leeuwarden 

2. donderdag 26 september Basisschool De Brug – 

Zuidhorn 

3. donderdag 3 oktober Basisschool De Driesprong – Assen 

4. dinsdag 8 oktober Basisschool Het Palet – Groningen 

5. donderdag 10 oktober Basisschool De Parel – Drachten 
  

19.30 uur inloop 

19.45 uur welkom 

21.00 korte pauze 

21.45 uur einde 

 

Aanmelden? 
Aanmelden kan online via deze pagina geloveninonderwijs.noorderbasis.nl 
De toegang is gratis. Zit uw kind niet op een van onze scholen? Dit is geen bezwaar, u bent van 
harte welkom. 
 

Leerplicht en vrij vragen buiten de schoolvakanties om 
In de schoolgids in paragraaf 7.03 (blz.21) gaat het over vrij vragen buiten de vakanties om. Steeds vaker 
krijg ik hier verzoeken over en blijkt het dat ouders hier niet mee bekend zijn. Vooral de laatste dag voor 
korte vakanties is favoriet om aan te vragen. In ons land is er leerplicht vanaf 5 jaar en de 
leerplichtambtenaar ziet daar nauwkeurig op toe en is zelfs bevoegd boetes op te leggen aan ouders. Veel 
mensen denken dat de directeur daar de beslissingsbevoegdheid in heeft, omdat dit verlof schriftelijk bij de 
schooldirectie aangevraagd moet worden. Er kunnen natuurlijk best uitzonderingen zijn ivm ziekte, 
overlijden of andere bijzondere situaties, maar ook de directeur moet de leerplicht mee helpen handhaven 
en moet zich verantwoorden bij de leerplichtambtenaar. Graag uw aandacht voor par. 7.03. 
 

Parkeren bij school – Niet fout parkeren!  
Wij willen u er graag op wijzen dat foutparkeren ook al is het maar voor 
even in de omgeving van de school niet toegestaan is. De eerste boete is na 
de zomer uitgedeeld. De politie houdt het af en toe in de gaten; 
Parkeren moet in de vakken of langs het trottoir waar het is toegestaan. 

https://www.deprincenhof.nl/
https://www.deprincenhof.nl/
https://www.gbsdebrug.nl/
https://www.gbsdebrug.nl/
https://www.gbsdedriesprong.nl/
https://www.gbshetpalet.nl/
https://www.gbsdeparel.nl/
http://geloveninonderwijs.noorderbasis.nl/
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Dus niet:  op de stoepen, in het gras, voor uitgangen van ventwegen of te dicht bij de hoek van de straat. 
Klachten van de buurt komen steevast bij de directie van de school terecht. Bij de nieuwbouw nemen we dit 
punt ook mee en komen er ook extra schoolparkeervakken. 
 

Gescheiden Inzamelen – Jaarthema ‘Prachtig’ 

 
In het kader van het jaarthema gaan we op school naast het afval, papier en GFT nu ook het plastic apart 
inzamelen. Tegelijkertijd proberen we het gebruik van plasic onder de aandacht van de kinderen te brengen. 
Het meenemen van drinken in herbruikbare drinkbekers is bijvoorbeeld veel minder schadelijk dan in 
wegwerppakjes. Die laatsten moeten ook bij het plastic ingezameld. Uiteindelijk belandt alle plastic dat niet 
afbreekbaar is in de oceaan en tast Gods schepping aan. Gescheiden leren inzamelen past ook in ons 
doorlopend project Gezonde school waar we in een vorige 
Parel Post over schreven.  
De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen die 
steeds meer te maken zullen krijgen met schadelijke 
gevolgen van onze milieu belastende leefwijze. Als de hele 
mensheid de Westerse leefwijze en welvaart zou hebben, 
zouden we grondstoffen en afvalmogelijkheden nodig 
hebben van 4 x de aarde, zo hebben geleerden berekend. 
 Voor dat stukje bewustwording heeft De Parel ook een 
opdracht. 
 

TSO Tussen- schoolse opvang 
Op bladzijde 24 par 8.06 staat hoe de TSO geregeld is. In oktober krijgt u een betalingsverzoek voor  

 TSO Optie 1 € 20,- per gezin  schooljaar 19/20, of  

 TSO-optie 2: € 120,- voor per gezin  schooljaar 19/20. 
 

Bovenbouw goochelaar op school 
De directie heeft aan een onderzoek meegedaan en daarmee een prijs gewonnen. Er komt een goochelaar 
op school die niets magisch gaat doen maar de kinderen van de bovenbouw goocheltrucs zal laten zien. 
Volgende week dinsdagmiddag is de bedoeling. 
 

Kidspraise 
Binnenkort worden er kaartjes op school verkocht! Hieronder de link naar de liedjes: 
https://web.microsoftstream.com/channel/131c15c7-71e1-4293-be5b-fb5655798466 

https://web.microsoftstream.com/channel/131c15c7-71e1-4293-be5b-fb5655798466


 
4 

 

 

Feest op school – 4 x een jubileum 
Dit jaar zijn er in het team maar liefst 4 leerkrachten die 
een onderwijsjubileum hebben te vieren. 
 
Het zijn:  
 

 Jannie van Breden – 25 jaar bij het onderwijs 

 Hanneke Bijker   – 25 jaar bij het onderwijs 

 Wapke Huisman – 25 jaar bij het onderwijs 

 Corry Sierksma   – 40 jaar bij het onderwijs 
 
Volgende week woensdag 18 september is er feest op school met name in de klassen van deze leerkrachten. 
Ook komt er die morgen een christelijke theatergroep om een voorstelling te geven voor alle kinderen. 
We gaan de juffen voor schooltijd ophalen en we zullen hen om half 9 feestelijk binnenhalen. 
De kinderen van de onderbouw gaan die morgen gewoon eerst om 8.20 uur in school, maar alleen om hun 
spullen in school te brengen. Daarna gaan we direct weer naar buiten en gaan de kinderen in de daarvoor 
aangegeven vakken staan. 
 
 

Nieuwbouw 
 
Over de nieuwbouw hebben we goed nieuws te vertellen.  
Drie architectenbureaus hebben gisteren, dinsdag 10 september, hun plannen voor ons nieuwe 
schoolgebouw gepresenteerd op grond van het door de school opgestelde plan van eisen.  
Namens de Parel waren Martin Smit, Erik Espeldoorn (als ouder) en ondergetekende aanwezig. Verder 
waren van NoorderBasis de bestuurder Roelof van den Berg en de directeur gebouwen  Tiemen Oosterhof  
erbij.  Ook twee mensen van De BCN-groep, ons bouwkundig adviesbureau, namen deel aan dit overleg. 
Na drie presentaties kwamen we unaniem tot een keuze. Onze keus is gevallen op BCT architectenbureau 
uit Enschede. Samen met deze architect zullen we een nieuwe fase ingaan om te komen tot een definitief 
ontwerp van onze nieuwe school. 
Over de verhuizing naar de tijdelijke locatie hebben we nog niets nieuws te melden.  
Op dit moment verwachten we nog steeds aan het eind van dit schooljaar te verhuizen naar het oude 
gebouw van het Gomarus aan de Eikesingel. De BSO en de peuteropvang verhuizen dan met ons mee. 
Uiteraard houden we u op de hoogte. 
 
Voor vragen kunt u me gerust mailen.  
 
Hartelijke groeten Esther Buitenhuis  
E.Buitenhuis@noorderbasis.nl  
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