
            ABS WEEKMAIL 4           24-01-2020 

                                                       agenda komende week 

                                                              

 
30 en 31 januari               staking  
8 februari                          schooladviezen groepen 8 mee naar huis 
 

 

Beste ouders, verzorgers,                                                                                24-01-2020 

Donderdag plantten onze leerlingen van groep 7a een 
groot aantal planten in het vernieuwde Molenwaterpark. 
Daarmee leverden zij een bijdrage aan de 
totstandkoming van een mooie plek vlak naast onze 
school. Wie langsrijdt ziet dat het langzaam maar zeer 
zeker steeds groener wordt. Dit park is ook voor de ABS 
belangrijk. Het is heel fijn om af en toe ergens anders te 
spelen en buiten te zijn.  

Volgende week krijgen de kinderen maar 3 dagen 
onderwijs. Zoals gezegd, voelt het niet goed om te gaan 
staken, maar de nood is hoog. Dat kinderen en ouders 
door deze staking worden getroffen wordt, is voor 
niemand prettig. We hopen dat u de praktische 
problemen heeft kunnen oplossen. Bedankt voor de 
steunbetuigingen die we desondanks van u hebben 
gekregen. 

Een fijn weekend gewenst, 

Namens het team van de ABS, 

Anneke van Os en Sjoerd Sanderse 

 

Proef met schoolapp Parro                                      

Vanaf 27 januari starten enkele groepen een proef 

met de schoolapp Parro. Met deze app wordt de 

communicatie tussen school en ouders 

vereenvoudigd. Als deze proef positief wordt 

afgesloten, zullen we de App in de hele school 

invoeren. 

De proef stopt op 18 maart. We zullen u tegen het  einde van de periode via een 

vragenlijstje enkele evaluatievragen op sturen. Mocht u tussentijds iets willen opmerken 

dan kan dat bij de directie. 

 

 

bron: Facebook Wij zijn de Stad Middelburg 



In welke groepen gaan we proefdraaien? 

1-2 A Katinka, 1-2 F Miranda en Aïsja 

3A Valesca en Frances 

3c Chloë 

4a Reinske - Sabine 

4b Jacqueline - Petra 

6b Rowena 

7a Judith 

7c Linda en Mireille 

8b Huib 

 

Wat mag u verwachten gedurende de proefperiode? 

 Minimaal 1x per 2 weken / maximaal twee x per week een bericht vanuit de groep. 

Foto en / of mededelingen. 

 De mogelijkheid om de leerkracht een bericht te sturen met een vraag / opmerking 

o.i.d. 

 

Reactietijd 

Leraren proberen op korte termijn te reageren, maar …. lesgeven en aandacht voor 

kinderen gaat voor. Bovendien ontvangen de leerkrachten alleen op hun werktijden de 

berichten. (Het gaat dus lang niet zo snel als bij What’s app e.d.) 

 

Wat vragen we aan u? 

1a) Installeer de app Parro op uw mobiele telefoon    en / of (1b) 

1b) Gebruik de versie voor op de computer (webversie) 

2)   Ouders van kinderen uit de bovengenoemde groepen ontvangen van de 

leerkrachten komende week een mail met koppelcode. Daarmee kan u de app aan uw 

kind en aan de ABS linken. 

Hoe zit het met uw ouder-groepsapp? 

Veel ouders hebben een ouder-groepsapp via What’s app. De school heeft daar geen 

bemoeienis mee.  

U kunt deze gewoon blijven gebruiken, want de functie dat u onderling communiceert 

bieden wij via Parro niet. Op deze manier blijft u een mogelijkheid hebben om zonder 

de leerkracht te storen, te communiceren. 

In dit filmpje kan u alvast kennismaken met Parro. 

 

https://talk.parro.com/
https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders


Inloop locatie Molenwater 

Omdat het nakomen ervan wat lijkt weggezakt, vraag ik uw hernieuwde aandacht voor de 

afspraken op locatie Molenwater: 

 kinderen van groepen 4-5 worden maximaal 2 keer per week naar binnen gebracht; 

 ouders van kinderen van de groepen 3 werken er naar toe dat hun kind(eren) ook 

een (aantal) keer per week zelfstandig naar binnen gaan.  

 Deze geldt voor alle locaties: gebruik het inloopkwartier voor het doel: een soepele 

overgang van huis naar school. Houd dit kort en zet contacten met andere ouders 

buiten voort. U helpt daarbij de kinderen: het draagt bij aan de rust in de klas. 

In de twee bovenste afspraken houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. 

Bespreekt u dit dus ook open met de leerkracht, hoe dit het beste vorm krijgt. 

Gelukkig zien veel ouders en leerkrachten de voordelen van deze afspraken. Het is rustiger 

in de klas bij de start en het draagt bij aan de zelfstandigheid van de kinderen. Als u dan 

binnen bent, kunt u prettig met uw kind de klas in en eventueel goed contact met de 

leerkracht leggen. 

 

Bedankt voor uw medewerking! 

 

 

Nieuwe werkwijze toetsing in groepen 7: geen Entreetoets meer 

 
Vanaf huidig schooljaar zullen we de Cito Entreetoets afschaffen. Intern worden voorlopige 
schooladviezen opgesteld en gecommuniceerd met ouders. En ook de analyses van de 
toetsen voor een gedegen start in groep 8 hebben we weten te behouden, door (deels) 
digitaal te toetsen eind groep 7. 
 
Veel jaren werd op de ABS in de groepen 7 de Entreetoets afgenomen. Deze toets geeft 
o.a. een goede analyse van de resultaten per kind en klas. Deze analyse helpt de groep 8 
leerkrachten om een goede start te maken van het laatste schooljaar en zo optimaal 
mogelijk aan te sluiten bij ieder kind. Daarnaast geeft het resultaat een eerste indicatie 
m.b.t. het schooladvies.  
 
De Entreetoets heeft ook een aantal nadelen. Met name de intensiviteit van de toets, de 
druk bij (veel) kinderen en de inbreuk op het reguliere lesrooster waren redenen om te 
zoeken naar alternatieven. Hierbij kunnen we u melden dat we hierin zijn geslaagd.  
 
Ouders van leerlingen uit de groepen 7 zullen t.z.t. door de groepsleerkrachten verder 
worden geïnformeerd.  
 

 

 

 

 
 



Kledingbeurs 
Dit jaar willen we heel graag het schoolplein opknappen. Om geld in te zamelen 
organiseren we op 20 maart een Kinderkleding- en speelgoedbeurs in de gymzaal van de 
ABS. U kunt meedoen aan de beurs door (voorjaars- en zomer)kinderkleding en speelgoed 
in te leveren. U mag zelf de verkoopprijs bepalen. De helft van de opbrengst is voor het 
schoolplein en de andere helft is voor u. De verkoop hoeft u niet zelf te doen, dat doen 
wij! 
 
Maar om een beurs te organiseren hebben we heel wat handjes nodig. We zoeken ouders 
die het leuk vinden om een dagdeel te komen helpen met het inhangen van de kleding 
(donderdag 19 maart), de verkoop (vrijdag 20 maart) en het opruimen (zaterdag 21 maart). 
Verder zijn we nog op zoek naar iemand met een busje die voor ons het kledingrekken kan 
vervoeren. 
 
Bent u enthousiast en wilt u graag meehelpen stuur dan een mail 
naar kledingbeurs@absmiddelburg.nl. Vermeld naam en telefoonnummer en het dagdeel 
(of dagdelen) dat u beschikbaar bent op 19, 20 of 21 maart. Beurservaring is helemaal niet 
nodig. We maken er samen een groot feest van.  
 
U kunt zich hier inschrijven. U kunt via het formulier ook direct aangeven of u mee wil 
helpen bij de beurs. Let op, u bent pas ingeschreven als u van ons een persoonlijk 
deelnamenummer heeft ontvangen. 
 
Zet ook meteen 20 maart in de agenda. De beurs is open van 8.30 tot 21.00 uur.  
 

mailto:kledingbeurs@absmiddelburg.nl
https://forms.gle/H7a3441Cc3bpNPf37

