
 

 

 
 

 

 
 
                                                           
 
We zijn weer begonnen!                Agenda 
De eerste week van het schooljaar is al weer achter de rug.  
We kunnen zeggen dat we met z’n allen een goede, fijne start 
hebben gemaakt. De kinderen hebben waar nodig kennis 
gemaakt, er zijn vakantieverhalen verteld en natuurlijk zijn er 
afspraken gemaakt over hoe we fijn willen  (samen)werken. 
Deze hangen op de datamuur in de klas.  
De Corona-regels zullen de komende maanden nog wel de nodige impact hebben op onze organisatie. 
Voorlopig mogen er nog geen ouders in de school komen, tenzij ze een afspraak hebben. Ook kunnen  er 
voorlopig geen uitjes zoals schoolreisjes georganiseerd worden. 
Gelukkig gelden er voor basisschoolkinderen geen afstandsregels en kunnen we ons onderwijs in de school wel 
goed organiseren.  We hopen er met z’n allen weer een leerzaam, leuk en gezellig schooljaar van te maken! 
 
We zijn een ‘Gezonde school!!! 
Onze school heeft het predicaat ‘Gezonde school’ behaald. Je kunt dit 
worden op één of meerdere deelgebieden waaronder gezonde voeding, 
bewegen of welbevinden. Op basis van alle activiteiten die we hebben 
ontwikkelt rondom KiVa verdienen wij voor ‘Welbevinden’ dit predicaat. 
We zijn er trots op en binnenkort ontvangen we een officieel bordje voor 
aan de school Ook ontvangen we een mooi geldbedrag ter ondersteuning 
van dit traject. 
 
 
Privacy-voorkeuren 
Vanuit de privacywetgeving zijn wij verplicht u jaarlijks om toestemming te vragen voor het plaatsen foto’s van 
uw kind op Parro, Facebook etc. Dit gaat heel gemakkelijk via Parro. 

-  Ga naar het tabblad 'Instellingen'.  

-  Tik op privacy-voorkeuren  

-  Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. Doe dit voor ieder kind      
          

Let op: Doet u dit s.v.p. voor 14 september. Vanaf dat moment hanteren wij de voorkeuren zoals deze ingevuld 
staan. We willen dit graag goed en correct vastleggen en daarom vragen we alle ouders dit in te vullen!!  
 
 
Onze plannen voor komend jaar 
Ons onderwijs is continu in ontwikkeling. Met het team willen we ieder jaar aan het werk met een aantal 
punten om het onderwijs voor onze leerlingen te verbeteren. 
Dit schooljaar staat o.a. op de planning: 

- Het verbeteren van ons Leesonderwijs (Technisch en Begrijpend lezen) 
- Het inzetten van Gynzy (digitale verwerkingsopdrachten op eigen niveau) in onze lessen 
- Een ‘groenere’ speelplaats. 

We houden u via de nieuwsbrief uiteraard op de hoogte over deze en andere ontwikkelingen! 

Komende weken Kennismakingsgesprekken 

Do 10 sept. Alle kinderen hebben om 
12.00u vrij i.v.m. een 
studiemiddag van het team. 
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Kennismakingsgesprekken 
In de komende weken is er de mogelijkheid om een kennismakingsgesprek te voeren met de leerkracht van uw 
kind. Deze worden dit keer ‘online’ gehouden. Het doel van het gesprek is natuurlijk om kennis te maken en om 
u de mogelijkheid te geven dingen over uw kind te vertellen die van belang zijn voor school. 
U ontvangt dinsdagmiddag een uitnodiging van de leerkracht. Dit gebeurt via Parro. Wanneer u een gesprek 
wenst kunt u hiervoor intekenen, binnen de openstaande ‘tijdblokken’. Hieronder staat uitleg over de wijze 
hoe u ‘online’ in kunt loggen bij het videogesprek. 
 
Inloggen voor ouders 
Log in in de ‘COOL-omgeving’ van uw kind. Deze inlog is door de meeste ouders ook gebruikt tijdens het online 
thuisonderwijs tijdens de Corona-periode. De oudere kinderen kunnen hun ouders hier vast bij helpen!  
Op het tijdstip dat uw gesprek begint kunt u inloggen. Het is verstandig om dit vooraf al een keer uit te 
proberen. Dit doet u op de volgende manier: 

  
Inloggen Cool - Cloudwise:  

 ga naar: https://cool.cloudwise.nl 

 vervolgens wordt je gevraagd of je medewerker of leerling bent, kies dus voor leerling 

 De gebruikersnaam is:  voornaam.achternaam@prinsconstantijngoor.nl (bijvoorbeeld: 
stan.wessels@prinsconstantijngoor.nl) 

 wachtwoord:  
o De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een eigen wachtwoord, dit is bij hen bekend.  
o De leerlingen van groep 1 tot en met 6 loggen in met een tijdelijk wachtwoord. Dit wordt u 

deze week apart toegezonden.  

 Klik op  de tegel  ‘Hangouts’ 

 Kies: Videogesprek 

 Kies: Vergadering starten of deelnemen aan een vergadering 

 Vul in: de voor-  en achternaam van uw kind, met kleine letters en zonder spaties.    
Voorbeelden: stanwessels   of constantijnvanoranje . druk daarna op enter….. 

 
Wanneer het niet lukt om een video-verbinding te maken zal de leerkracht telefonisch contact met u opnemen. 
U hoeft zelf dus geen actie te ondernemen. 
Mocht u niet kunnen videobellen, omdat u b.v. niet over een laptop beschikt, kan het gesprek ook telefonisch 
plaatsvinden. Wilt u in dat geval even een mail sturen naar de leerkracht? 
 
Klaar-overs 
Graag willen we een zo veilig mogelijke verkeerssituatie rondom school. Daarom staan er klaar-overs bij de 
poort aan de Rozenstraat, zodat de kinderen daar veilig over kunnen steken. 
We zijn op zoek naar enkele ouders die ons hierbij willen helpen.  
Ter info: Het kost slechts een kwartiertje tijd. Uw kinderen kunnen in die tijd op school opgevangen worden. 
 
We horen graag of u wilt helpen. Dit kan door u te melden bij onze verkeersouder Lisette ten Have-Drenthen, 
of door het sturen van een mailtje naar info@prinsconstantijngoor.nl  U kunt het natuurlijk ook gewoon 
melden bij de leerkracht van uw kind. Alvast bedankt voor uw hulp! 
 
 
Nieuwe leerlingen 
De volgende nieuwe leerlingen zijn in juni of na de zomervakantie gestart op onze school: 
 
In groep 1 
Stella Kuitert 
Jelte Lindeboom 
Jort van den Burg 
Rens Parr 
Jord Keuzink 
 
 

https://cool.cloudwise.nl/

