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Groep 8
Volgens de laatste berichtgeving ziet het ernaar uit dat de leerlingen van groep 8 vanaf 4 januari fysiek aanwezig
mogen zijn op school om les te krijgen. In een algemene brief van ons bestuur is hier al over geïnformeerd. Later volgt
nog meer berichtgeving vanuit het bestuur.

Noodopvang
Op de locatie Hogeweg van de Frankendael wordt de noodopvang geboden. In een eerdere brief bent u geïnformeerd
over de procedure betreft deze voorziening.
In aanvulling op de brief over de noodopvang kunnen wij u nog melden dat gevraagd wordt wanneer in een gezin, één
ouder een cruciaal beroep uitvoert, zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de kinderen zelf op
te vangen, kunnen deze ouders een aanvraag doen voor noodopvang.
Wat betreft de cruciale beroepen hanteren wij de lijst van de overheid, zie onderstaande link.
Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Dank OR en MR
Via deze weg willen wij tevens de ouders van de ouderraad en de medezeggenschapsraad bedanken voor hun inzet
van het afgelopen schooljaar.

Parro
In de vorige nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over het gebruik van Parro als
communicatiemiddel tussen school en ouders. Na de kerstvakantie (januari 2021) zullen
wij met Parro gaan werken.

Door het gebruik van Parro kunt u e.e.a. direct aan de leerkracht melden. Ook het ziek melden van een leerling kan
via Parro, direct gecommuniceerd worden met de leerkracht.
We verwachten dat het gebruik van Parro voor een meer efficiëntie en directere communicatie zorgt.

Hieronder geven we de stappen om Parro te activeren nog een keer weer.

1
2

Accepteer de uitnodiging
U ontvangt een e-mail van Parro met de titel “Volg de schoolavonturen van je kind”. U bent nu
toegevoegd aan de groep. Heeft u al een ParnasSys-account (voor inloggen in het ouderportaal)
dan kunt u inloggen en doorgaan naar stap 3. Heeft u nog geen ParnasSys-account. Dan volgt de
tweede mail en gaat u door naar stap 2.

Maak je account actief
Vanuit ParansSys krijgt u een mail, met de titel “Welkom bij ParnasSys”. Hiermee maakt u
een ParnasSys-account aan, de link in deze mail is 7 dagen geldig. Als de link is verlopen, kunt u
via Nel.Westra@amosonderwijs.nl een nieuwe link vragen.
Inloggen
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U kunt nu inloggen in Parro. U kunt Parro natuurlijk op uw telefoon gebruiken door de app te
downloaden in de App Store of Google Play Store. Gebruikt u Parro liever vanaf de computer?
Log dan in op talk.parro.com.

Verder gaan we nog even in op wat zaken die te maken hebben met het gebruik van deze app.
Aanpassen inlognaam:
Het is niet mogelijk voor verzorgers om hun gebruikersnaam aan te passen in het Ouderportaal vanuit
veiligheidsoverwegingen.
Toelichting: Een gebruikersnaam moet uniek zijn binnen alle ParnasSys-scholen. Wanneer je een gebruikersnaam wilt
instellen die al bestaat, krijg je een melding dat deze al in gebruik is. Dat betekent dat het voor een verzorger, mocht
iemand kwade bedoelingen hebben, mogelijk is om gebruikersnamen uit te proberen tot hij/zij er één heeft gevonden
die al in gebruik is. Mocht een verzorger ook het wachtwoord weten te achterhalen, kan hij/zij eenvoudig inloggen
onder de naam van een andere verzorger.
Meer informatie over Parro en het gebruik vindt u via deze link.

Kerstgroet

Het team van de Nelson Mandela wenst
iedereen fijne feestdagen toe en een
goed en gezond 2021!
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Wist U dat?
•
•
•
•
•

Het AVG-toestemmingsformulier “Gebruik beeldmateriaal” via de website is te downloaden?
We in dit schooljaar zonnepanelen op het dak krijgen?
Opmerkingen, suggesties m.b.t. de Nieuwsbrief altijd welkom zijn?
Dit via de mail kan naar directie.nelsonmandelaschool@amosonderwijs.nl
Ieder teamlid te bereiken is op haar/zijn werkmail? Dit email-adres is opgebouwd volgens het patroon:
voornaam.achternaam@amosonderwijs.nl of voornaam.tussenvoegselachternaam@amosonderwijs.nl

Agenda / In de planning
Vrijdag 18 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021
 Kerstvakantie
Maandag 4 januari 2021
 De school begint weer
Maandag 4 januari t/m maandag 18 januari
 Lockdown: lessen worden online verzorgd
De volgende Nieuwsbrief verschijnt:
Omstreeks 14 januari.
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