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Beste ouders en verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belangrijke data
Corona
De oudervereniging
MR en GMR
Vakanties schooljaar 2020-2021
Parro
Ouderbijdrage
Swim
Kinderboekenweek, sparen voor de schoolbieb

Belangrijke data:
30 september:
1 oktober:
7 oktober:
12 t/m 16 oktober:
19 oktober:

start Kinderboekenweek En toen?
oud papier
studiedag, alle kinderen vrij!
herfstvakantie
start IPC thema 2

Corona:
Het coronavirus houdt ons bezig in Nederland. Wat een bizarre en spannende tijd is het voor ons
allemaal. Ook in het onderwijs hebben we hier “last” van. Collega’s die verkouden zijn, mogen niet
komen werken. Zij moeten eerst getest worden. Op dit moment is het elke keer nog gelukt om
vervanging te krijgen. Wij vrezen dat vervanging straks niet meer voorhanden is en dat we klassen
naar huis moeten sturen. Wij vinden dit erg vervelend maar kunnen het ook niet meer op een andere
manier oplossen. Wij hopen dat we dit niet vaak moeten doen, mocht dit wel het geval zijn, hoort u
dat zo spoedig mogelijk.
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De oudervereniging:
Het afgelopen schooljaar is ook voor de oudervereniging vreemd afgesloten. Veel van de geplande
activiteiten konden niet doorgaan en dat was heel erg jammer. We hebben geen Paasontbijt kunnen
doen, de avond vierdaagse werd dit jaar niet gelopen en ook de koningsspelen, toch wel één van de
leukste activiteiten, werd afgelast. Gelukkig konden de leerlingen het schooljaar wel gewoon
afsluiten op school en hebben wij een patatkraam laten komen. Iedereen heeft genoten van een
heerlijk patatje tussen de middag. Wij vonden deze afsluiting voor herhaling vatbaar!
Omdat er vanaf maart bijna geen activiteiten georganiseerd zijn door de oudervereniging, hebben wij
ook minder kosten gemaakt. Daarom hebben wij besloten om de vrijwillige bijdragen voor het
schooljaar 2020-2021 naar beneden bij te stellen naar 20,- per kind. U ontvangt hierover een brief
met daarin de betalingsgegevens. Wij hopen dat u ook dit jaar de mogelijkheid ziet om de vrijwillige
ouderbijdrage over te maken!
Wij hopen dat de activiteiten dit jaar door kunnen gaan, maar mogelijk moeten er aanpassingen
gedaan worden. In elk geval hebben alle klassen tijdens de kinderboeken week, net als andere jaren,
een boek gekregen namens de oudervereniging. De Europaschool is weer opgegeven voor het
schoolontbijt en de sinterklaascommissie komt volgende week al voor de eerste keer bij elkaar.
Andere, jaarlijks terug kerende, activiteiten zijn het kerstdiner, verkleedfeest en de familie activiteit.
Sandra Tanke heeft besloten om niet langer actief lid te zijn van de oudervereniging. Zij heeft de
laatste vergadering afscheid genomen. Zij was onze secretaris en wij bedanken haar voor al haar
werk en inzet! Namens Peuterspeelschool Pippeloentje zijn er ook drie ouders betrokken bij de
oudervereniging. Renske en Annemieke waren al lid van de oudervereniging en ook Petra Mars heeft
zitting genomen en de functie van secretaris van Sandra overgenomen.
Wij hopen allemaal op een leuk, actief en zo normaal mogelijk schooljaar! Mocht u leuke ideeën
hebben voor activiteiten of andere op- of aanmerkingen, aarzel dan niet om een van ons aan te
spreken of ons te mailen op oveuropaschool@gmail.com.
Oudervereniging Europaschool,
Maaike, Petra, Renske, Marijke, Susanne, Karen, Antoinette, Erin, Marleen en Annemieke
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MR en GMR:
De eerste MR-vergadering is geweest. Tijdens deze vergadering is besloten dat Paul Smidt zitting
neemt in de MR namens het personeel.
De GMR bestaat uit ouders en leerkrachten van de Primato scholen. Zij zijn in gesprek met de
bestuurders van de Dr. Schaepmanstichting. Namens onze school nemen Natasja Smidt en Ruben
Mars deel aan de GMR vergaderingen.
In de MR zitten de volgende mensen:
Bart de Lange, Kay Maduro en Ruben Mars namens de ouders.
Paul Smidt, Claudia Nijhuis en Natasja Smidt namens het personeel.

Vakanties schooljaar 2020-2021:
Het vermelden van de schoolvakanties van dit schooljaar is per ongeluk vergeten. Hier alsnog de
vakanties voor dit schooljaar:
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Pasen:
Meivakantie:
Hemelvaartsdag:
Zomervakantie:

12 oktober t/m 16 oktober 2020
18 december 2020 t/m 1 januari 2021
(Donderdagmiddag 17 december zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.)
22 februari t/m 26 februari 2021
2 april en 5 april 2021
26 april t/m 7 mei 2021
13 mei en 14 mei 2020
vrijdag 9 juli t/m 20 augustus 2021

Brusselstraat 15 – 7559 BM – tel:074-2781100 – dir. Anne Ensink
Email: directie.europaschool@primatohengelo.nl – www.europa-school.nl

Nieuwsbrief

oktober 2020

Parro:
Alle groepen zijn gestart met Parro, we zien dat er veel mooie dingen gedeeld
worden met ouders. Wij vragen ons af of alle ouders deze berichten wel lezen /
bekijken. Heeft u geen inlogcode? Meld dit dan bij de leerkracht!
En willen wij u nadrukkelijk vragen om het volgende te bekijken in Parro en aan
te vullen.
Het gaat om het doorgeven van uw privacy voorkeuren in Parro. Parro en de scholen doen er alles
aan om zorgvuldig een gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het belangrijk én
verplicht is dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening wordt gehouden, heeft Parro een
manier gevonden om het makkelijk, veilig en snel te regelen. Alles staat vervolgens ook in één keer
op de juiste plek in onze administratie in Parnassys.
Wat te doen:
1. Ga in de Parro app naar het vierde tabblad instellingen
2. Tik op Privacy voorkeuren
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het pennetje achter het kind
Voor ons als school is het heel belangrijk om op de juiste manier met de gegevens om te gaan, wij
vragen u dit dan ook te doen voor uw kind(eren). Veel ouders hebben dit al gedaan, wilt u dit
controleren?

Ouderbijdrage:
Voor de herfstvakantie krijgt uw oudste kind een envelop mee met een verzoek daarin om de
vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Van deze ouderbijrage worden van allerlei dingen,
sportactiviteiten en feesten, georganiseerd voor de kinderen.
De ouderbijdrage was vastgesteld op 25 euro. Vorig schooljaar zijn een aantal activiteiten niet
doorgegaan. De OV heeft dan ook besloten om dit jaar de ouderbijdrage te verlagen naar 20 euro.
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Swim:
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan een aantal keren naar het twentebad voor Swim. Wij zijn
daarbij afhankelijk van ouders voor het meerijden of fietsen. Gelukkig lukt dit vaak in overleg met u.
Toch willen wij u nadrukkelijk iets vragen: Het is niet toegestaan om foto’s te maken tijdens Swim!
Dit mag ook niet van uw eigen kind. En als u meegaat en ook een duik neemt in het water, is het niet
de bedoeling dat ouders in dezelfde kleedkamer zich omkleden als de kinderen!

Kinderboekenweek, sparen voor de schoolbieb:
Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen
onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe
meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
• U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 1 november 2020 in op school.
• Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
• We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

De volgende nieuwsbrief verschijnt de eerste week van november.
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