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BESTE OUDERS/VERZORGERS, 
 
Het einde van een heel bijzonder 
schooljaar nadert snel. De 
welbevindengesprekken zijn in volle 
gang, de musical voor groep 8 staat als 
een huis en de spanning voor de 
doordraaiochtend stijgt. Donderdag 
ontvangt u van ons de nieuwe 
groepslijsten perm mail.  
Achter de schermen hebben we het 
nieuwe schooljaar alweer helemaal 
voorbereid en zijn we klaar voor 
hopelijk een geweldig jaar. 
Ik wil u via deze weg bedanken voor het 
massaal invullen van de ouderenquête 
m.b.t. de Coronacrisis. 
 
Nieuwe collega’s 
In de vorige nieuwsbrief heeft u voorbij 
zien komen dat we op zoek waren naar 
nieuwe collega’s. We hebben met 
Stefan en Martijntje twee toppers 
aangenomen en hieronder stellen ze 
zichzelf aan u voor. 
 
Stefan Jagers 
Mijn naam is Stefan Jagers. Ik ben 42 
jaar en getrouwd met Catrien. Wij zijn 
de gelukkige ouders van drie 
fantastische kinderen: Yann (7), Maas 
(5) en Rhea (2). Ons zesde gezinslid is 
een rode kater genaamd: ‘Meneer 
Muts’. Deze zomer strijk ik, na 20 jaar 
wonen & werken in de provincie 

Utrecht, met mijn gezin neer in 
Bemmel. In het nieuwe schooljaar zal ik 
starten als begeleider op ‘t Holthuus. Ik 
heb hier ontzettend veel zin in! Op de 
doordraaiochtend kom ik alvast een dag 
meedraaien.  

 
 
Martijntje van Bergen 
Mijn naam is Martijntje van Bergen (49) 
en komend schooljaar kom ik een deel 
van de gymlessen verzorgen! Dat ga ik 
doen naast mijn huidige baan. Ik werk al 
ruim 20 jaar op een SBO in Zevenaar als 
vakleerkracht en dat ga ik nu 
combineren met 1 dag op ’t Holthuus. 
Mijn 3 kinderen Robin (20), Mees (18) 
en Jip (15) zijn alle 3 Holthuus-kinderen, 
wel weer een tijdje terug maar ik ben 
dus al wel bekend met ’t Holthuus en 
enkele van mijn nieuwe collega’s. Het 
was dan ook erg leuk om er weer te zijn 
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en enthousiaste, bekende gezichten te 
zien. Ik hoop op een fijne samenwerking 
in en buiten de gymzaal! 
 
Fijne vakantie allemaal en tot gauw! 
Martijntje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ParnasSys/nieuwsbrieven 
We krijgen af en toe mails van ouders 
met de mededeling dat ze geen 
nieuwsbrieven meer ontvangen. We 
hebben dit uitgezocht en hieronder 
leest u hoe u dit kunt ondervangen. 
 
 
 
 
 
 

1. Log op je account in als dat nog niet het geval 

is. 

2. Klik rechtsboven op het wieltje (E-mail-

instellingen), er opent een dropdown-menu. 

3. Kies voor Opties of Alle Outlook-instellingen 

weergeven. 

4. Zoek aan de linkerkant het 

onderdeel Ongewenste mail  en klik hier 

op Veilige afzenders. 

5. Vul hier het mailadres  

mailservice@email.parnassys.net of noreply@

parro.com in. Het is nu toegevoegd als 

vertrouwde afzender. 

We hopen dat het probleem hiermee 
opgelost is. Mocht u na deze actie nog 
steeds geen mails ontvangen laat het 
ons dan weten. 

 

mailto:mailservice@email.parnassys.net
https://mandrillapp.com/activity?sender=noreply@parro.com&date_range=7&start_date=06%2F11%2F2019&stop_date=13%2F11%2F2019&date_format=dd%2Fmm%2Fyy
https://mandrillapp.com/activity?sender=noreply@parro.com&date_range=7&start_date=06%2F11%2F2019&stop_date=13%2F11%2F2019&date_format=dd%2Fmm%2Fyy
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Vòòr 1 augustus informeren we ouders 
over hun nieuwe account. In de meeste 
gevallen hoeven zij alleen een keer 
opnieuw in te loggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe data & Studiedagen 20/21 
In samenspraak met de 
Medezeggenschapsraad en de 
personeelsgeleding van de MR zijn de 
studiedagen voor het nieuwe schooljaar 
ingepland. We mogen voor komend jaar 
10 studiedagen inplannen. We hebben 
er inmiddels 9 ingepland en nog 1 in 
reserve. De studiedagen die voor 
komend schooljaar gepland staan vindt 
u onderaan de nieuwsbrief en staan net 
als andere belangrijke data in de digitale 
kalender. 
 
Ziek, te laat, dokters-, tandartsbezoek 
of verlofaanvraag? 
Altijd melden bij de administratie! 
Alleen doorgeven aan de begeleider is 
niet voldoende. U kunt mailen of bellen, 
een bericht moet voor 8:30 uur binnen 
zijn. Namens Josee alvast bedankt voor 
uw medewerking.  

 
 

Fijne week, 
 
Mike van de Koppel,  
 
 
  

  
  
 
 
 
 

Parnassys 
Vanaf 1 augustus kunnen ouders met 
één account inloggen bij alle producten 
van ParnasSys (bijvoorbeeld Parro en 
Schoolkassa). Om inloggen voor ouders 
zo soepel mogelijk te laten verlopen, is 
het van belang dat de gegevens van 
ouders in Parro en ParnasSys 
overeenkomen.  

Ter voorbereiding hierop krijgt de 
leerkracht in Parro binnenkort een 
melding als gegevens van ouders niet 
exact overeenkomen met gegevens in 
ParnasSys. Bijvoorbeeld als een ouder 
onder een ander mailadres 
geregistreerd staat in Parro dan in 
ParnasSys. De leerkracht bevestigt met 
één simpele tik dat alles in orde is, 
zodat ParnasSys ze kan samenbrengen 
tot één account. Met deze actie 
voorkomen we dat ouders straks niet in 
kunnen loggen. 
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Werving pleegouders Regio Centraal 
Gelderland 
“Als je ruimte hebt in je hart en in je 
huis, dan kun je iets voor de kinderen in 
deze wereld betekenen”, aldus 
pleegouder Lotte. Afgelopen maand 
startte de regio Centraal Gelderland 
met een wervingscampagne voor meer 
pleegouders. De start van de campagne 
is vanwege de #coronacrisis via social 
media gedaan. Juist in deze tijd is de 
nood hoog. Er is een groot tekort aan 
pleegouders, maar ook een groot aantal 
mogelijkheden binnen pleegzorg waarin 
je iets kan betekenen. Wil jij je wereld 
openstellen voor deze kinderen, ga dan 
naar www.openjewereld.nu en ontdek 
hoe jij kunt helpen.  

 

  

http://www.openjewereld.nu/
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Studiedagen 20-21 
Studiedag 1:  ma 28 september   
Studiedag 2:  vrij 16 oktober   
Studiedag 3:  woe 11 november   
Studiedag 4:  ma 7 december  
Studiedag 5:  vrij 12 februari  
Studiedag 6:  ma 22 februari   
Studiedag 7:  vrij 24 mrt  
Studiedag 8:  ma 28 juni  
Studiedag 9:  di 29 juni  
 
Schooljaar 20-21 
Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
2e Paasdag 
Koningsdag 
Meivakantie 
2e Pinksterdag 
Zomervakantie 

 
19 okt t/m 23 okt 
21 dec t/m 1 jan 
15 feb t/m 19 feb 
5 april 
27 april 
3 mei t/m 14 mei 
24 mei 
19 juli t/m 27 aug 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


