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• Aanvangstijden school 

Afgelopen maandag zijn we weer 

teruggegaan naar onze oorspron-

kelijke schooltijden. Dat was even 

wennen, zowel voor onze school 

als voor de Leiboom. 

Ik heb van veel ouders reacties ge-

kregen, met name over de drukte 

bij het kleuterplein. De bedoeling is 

dat de ouders van de Leiboom  

’s ochtends tussen 8.20 uur en 8.25 

uur de kinderen naar hun plein 

brengen en dan ruimte maken voor 

de ouders van de Spelwert, die hun 

kinderen vanaf 8.25 uur naar het 

plein brengen. 

Met Heleen Post, directeur van de 

Leiboom is overlegd n.a.v. de reac-

ties en zij heeft gisteren via een be-

richt de ouders gevraagd om plaats 

voor ons te maken. We hopen dat 

het werkt en houden het zelf ook 

in de gaten. 

 

• Tevredenheidspeiling 

Zoals eerder aangekondigd ont-

vangt u binnenkort via e-mail een 

uitnodiging om deel te nemen aan 

een tevredenheidspeiling m.b.t. de 

school.  

 

Eens in de 3 jaar houdt Stroomm 

een tevredenheidsonderzoek op 

haar scholen onder ouders, mede-

werkers en leerlingen van groep 6, 

7 en 8. Dit is een onderzoek naar 

de school en het onderwijs dat ge-

geven wordt.  

In het verleden werd de vragenlijst 

als lang ervaren. Ouders, collega’s 

directeuren hebben input geleverd 

en vanaf dit  schooljaar draaien we  

met een aangepaste versie die kor-

ter en interactiever is.  

We vinden het heel fijn als u wilt 

meewerken en de vragenlijst wilt 

invullen. 

Het onderzoek start op 4 novem-

ber en de laatste dag waarop u 

deze in kunt vullen is op18 novem-

ber.  

 

• Sint Maartenviering op de 

Spelwert  

Zoals iedereen inmiddels wel weet 

gaat de Sint Maartensviering in 

Zaltbommel niet door.   

Begrijpelijk, maar wel sneu. Veel 

leuke activiteiten voor jong en oud 

komen te nu vervallen.  

Daarom gaat het team van de Spel-

wert op 11-11 tijdens schooltijd 

wel degelijk op een eigen wijze Sint 

Maarten vieren. De kinderen mo-

gen allemaal met hun zelfgemaakte 

lampion zingend langs alle klassen-

deuren.  

         
We vragen u daarom hierbij om 

vanaf morgen een lampionlichtje 

(met batterij) mee te geven. Wel-

licht kunnen we u via social media  

op 11-11 een stukje mee laten kij-

ken.   
 

 • Reminder en info studiedag 

Aanstaande dinsdag 3 november 

hebben wij een studiedag. De kin-

deren zijn dus de hele dag vrij!  

’s Morgens gaan wij ons verder scho-

len in  “Kind in-Zicht” waarbij we 

gaan kijken welke stap we willen ma-

ken om “ het zicht op leerlingen en on-

derwijs aansluiten op de behoeften” te 

versterken. Na de middagpauze gaan 

we onder leiding van Sandra het heb-

ben over OGW 4 D (Ontwikkelings 

Gericht Werken) m.b.t. rekenen en 

de toetsuitslagen, de eventuele te ne-

men vervolgstappen n.a.v. de uitsla-

gen. Ook gaan we het hebben over 

de onderwijsinspectie en over de af-

spraken die we gaan maken m.b.t. tot 

thuiswerken, mocht dit weer aan de 

orde komen.  

Wij hopen hier weer veel van op te 

steken en wensen u en de kinderen 

een fijne (vrije) dag. 

        

• Ouderportaal in ParnasSys 

Vanaf nu geven wij de toetsresultaten 

van ons leerlingvolgsysteem niet 

meer mee op papier. Deze kunt u in-

kijken via het ouderportaal. Ook de 

toetsuitslagen van de methodetoet-

sen voor taal en rekenen zijn daar te-

rug te vinden.  

 
Nu uw kind geen toetsmapje meer 

mee naar huis krijgt i.v.m. de AVG-

regelgeving, heeft u op deze manier 

toch wat inzicht in gemaakte toetsen. 

Te zijner tijd zullen we ook de toet-

sen Engels, begrijpend lezen, topogra-

fie en wellicht Blink hier voor u  

openstellen. 

Als u in het ouderportaal op de foto 

van uw kind klikt, vindt u verschil-

lende informatie; absenties, admini-

stratieve info, maar ook een digitale 

versie van de rapporten.  

Hoe komt u daar? 

U gaat naar www.parnassys.nl 

http://www.parnassys.nl/


 

Daar kiest u voor "inloggen". U 

voert dezelfde gegevens in die u nu 

ook voor Parro heeft (e-mailadres 

en wachtwoord). Na het inloggen 

kunt u kiezen voor Parro of ouder-

portaal. Indien u voor het ouder-

portaal kiest, ziet u een dashboard 

met een foto van uw kind(eren). 

Even aanklikken en u ziet de ver-

schillende opties. Voor verdere 

vragen over het systeem mag u al-

tijd contact opnemen met onze ict-

ers, Jan, Marinda en Karin.  

   
 

• Geen Spelwertje dit school-

jaar 

Beste ouders en leerlingen  

Sinds jaar en dag geeft onze school 

het gezellige schoolkrantje 

“Het Spelwertje” uit. De redactie 

bestaat uit leerkrachten en kin-

deren uit groep 8.  Helaas is er dit 

jaar geen belangstelling van leer-

lingen uit groep 8. Daarom ver-

schijnt er dit jaar geen “Spelwer-

tje”. Komend schooljaar hopen 

weer een enthousiaste redactie sa-

men te kunnen stellen!  

Namens de leerkrachten van de 

schoolkrantredactie 

 

• Cambium Experience en info 

Voortgezet Onderwijs 

Vanwege (aangescherpte) corona-

maatregelen gaan veel activiteiten 

niet door. 

We kregen deze week de melding 

dat het Cambium College de voor 

november geplande Experience 

niet door kan laten gaan. 

Of de Cambium-doe-dagen voor 

groep 8 door kunnen gaan in janu-

ari, is op dit moment nog niet be-

kend.  

We adviseren alle ouders van de 

groep 8 leerlingen (en eventueel 

ook groep 7 leerlingen) de websi-

tes van de scholen voor voortgezet 

onderwijs goed in de gaten te hou-

den i.v.m. het organiseren van in-

formatiebijeenkomsten.  

Als bijlage treft u ook een brief aan 

van het KWC uit Culemborg voor 

de ouders van groep 8 

 

• Wijziging e-mailadres Paul 

Met ingang van 3 november a.s. wij-

zigt het e-mailadres van Paul weer 

in directie@spelwert.nl  

Dit om er voor te zorgen dat alle 

mail, bestemd voor de directeur 

(en later diens opvolger) op school 

aan blijft komen, want per 1 de-

cember a.s vervalt e-mailadres:  

p.vandenbossche@spelwert.nl  

 

• Uitnodiging online ouder-

avond bovenbouw (GGD) 

De GGD nodigt de ouders van 

leerlingen uit de bovenbouw van 

harte uit om een interactieve on-

line ouderavond te volgen. Hierbij 

wil men u graag informeren over 

de campagne: “Zien drinken doet 

drinken”. In de flyer die u in de bij-

lage vindt wordt alles voor u uitge-

legd en kunt u lezen hoe u deel 

kunt nemen.  

 

     

Bijlagen: 

- Nieuwsbrief Spel& 

- Uitnodiging online ouderavond 

bovenbouw GGD 

- Brief KWC 

 

Kalender: 

 - dinsdag 3 november: studiedag 

alle leerlingen zijn vrij. 

- woensdag  11 november: Sint 

Maartenviering op de Spelwert 

-woensdag 11 november: volgende 

nieuwsbrief 
 

Met vriendelijke groet namens het 

team, 

Paul en Rian 

mailto:directie@spelwert.nl
mailto:p.vandenbossche@spelwert.nl

