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Op papier! 

U krijgt dit nummer van Argonieuws op de oude 

manier: op papier. We weten niet of Digiduif en/of 

Social Schools nog bij iedereen werkt, vandaar nu 

even een papieren uitgave. Na de herfstvakantie 

gaan we over op Parro, daar straks meer over. 

 

Kinderboekenweek. 

We zitten midden in de Kinderboekenweek. We zijn 

de Kinderboekenweek gestart met het voorlezen van 

bovenbouwers aan onderbouw leerlingen. Was heel 

erg leuk! 

 

Morgen, woensdag 17 

oktober, mogen kinderen 

boeken van thuis 

meenemen om die te 

ruilen. Als ze een boek 

geruild hebben, mogen 

ze de geruilde boeken 

dan meenemen naar 

huis. 

Kinderen nemen dus geen geld mee, het is een 

echte ruilbeurs! 

 

Donderdag 18 oktober is onze traditionele afsluiting 

van de Kinderboekenweek. De in de afgelopen week 

gemaakte opdrachten worden ten toon gesteld, er is 

een boekenwinkel (nog niet bekend of er gepind kan 

worden) en een speurtocht. Met deze speurtocht 

kan een mooie prijs gewonnen worden! 

 

Deze tentoonstelling met als thema “Vriendschap” is 

van 16:30 uur tot 18:00 uur. Iedereen is welkom. 

Hopelijk tot dan! 

 

Parro. 

Zoals al in de vorige Argonieuws vermeld, stappen 

we over op Parro voor de communicatie met u als 

ouder. Op dit moment lopen Digiduif en Scocial 

School nog door elkaar. Helaas! 

 

Om met Parro te kunnen werken is het van belang 

dat u als ouders de Parro app download vanuit 

 

 

 

(Parro is ook te gebruiken op de computer via 

talk.parro.com) 

Na de herfstvakantie krijgt u op 

het mailadres dat bekend is op 

school een email met de 

inlogcode en wachtwoord. 

Hiermee kunt u de app dan starten. 

Via deze app krijgt u dan alle berichten van school. 

Ook kunt u via de app afwezigheid van uw 

zoon/dochter doorgeven. We zullen u na de 

herfstvakantie laten weten hoe dit precies werkt. 

 

Herfstvakantie. 

Het is nog zomers weer maar de Herfstvakantie 

staat voor de deur. Van maandag 22 oktober tot en 

met maandag 29 oktober is de school gesloten. We 

beginnen weer op dinsdag 30 oktober. 

We wensen iedereen een fijne vakantie! 

 

Belangrijke data. 

22 t/m 29 oktober – herfstvakantie 

31 oktober – koffieochtend 

2 november – Maandviering groepen 1/2a en 6 

5 november – luizenpluis 

5 november – Info avond Voortgezet onderwijs voor 

groep 8 

9 november – Schoolontbijt 

13 november - Oudergym 

 

Met vriendelijke groet, 

Joost de Bruin 
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