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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Voorbereiding nieuw schooljaar 

 
Deze tijd zijn er weer veel kennismakingen op 
onze school. We verwachten flink wat nieuwe 
leerlingen. Onze groep 8 leerlingen gaan ons 
straks allemaal verlaten. Zij hebben al een plek 
gevonden in het voortgezet onderwijs. Binnen-
kort gaan ze op kamp en daarna starten ook de 
voorbereidingen voor de afscheidsavond met alle 
ouder(s)/verzorger(s).  
 
We zijn druk bezig met de nieuwe groepsindeling 
voor volgend schooljaar. Voor alle nieuwe leer-
lingen hebben we uiteraard ook een plek in onze 
groepen. Tijdens de rapportengesprekken zult u 
horen naar welke groep/ leerkracht(en) uw kind 
volgend schooljaar gaat. Op onze school kunnen 
de klassen elk jaar wijzigen. Soms krijgen we veel 
nieuwe kleuters aangemeld, dan weer veel groep 
4 leerlingen, het is elk jaar anders. Dat maakt ook 
dat de klassen wijzigen. Dit is anders dan op en 
reguliere basisschool waar de leerlingen vaak met 
elkaar doorstromen naar de volgende groep.  
 
Vorige week vierden we Hemelvaart en afgelopen 
weekend Pinksteren. Vanuit Trefwoord hebben 
we de verhalen aan de kinderen verteld en de 
liederen met elkaar gezongen. 
 
In een werkgroep van personeel van de Emma-
school en de Lelie zijn we ook aan de slag met 
voorbereidingen voor na de grote vakantie.  
We denken na over de indeling van de ruim-
tes/klaslokalen etc. Zoals elk jaar is er altijd nog 
veel te doen.  

 
We houden u op de hoogte via de KESpraat.  
 
 
 
 
Ouder(s)/verzorger(s) enquête  

 
Het is voor ons heel belangrijk om te weten wat u 
van de school vindt. We doen ons uiterste best 
om alles op school goed te laten verlopen, maar 
er kunnen altijd dingen beter.  
Binnenkort ontvangt u een enquête. Wilt u deze 
invullen en in de bus stoppen die bij de ingang 
staat. 
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de enquête ook op 
de middag of de avond van de rapportengesprek-
ken zelf invullen. We zullen een aantal exempla-
ren klaar leggen. U mag het anoniem invullen.  
We hopen op zo veel mogelijk ingevulde lijsten. 
De uitslag hiervan wordt besproken op de 1ste 
vergadering van de medezeggenschapsraad van 
het nieuwe schooljaar. 
 
Parro, communicatie app 

 
De komende periode gaan wij starten met Parro. 
Parro is een app voor uw telefoon waar wij de 
KESpraat op willen gaan tonen. Het hoort bij ons 
administratiesysteem Parnassys.  
Zodra wij uw kind inschrijven hebben wij alle 
emailadressen en wordt Parro daar ook aan ge-
koppeld. Met Parnassys hebben wij een overeen-
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komst i.v.m. de nieuwe privacywetgeving, het is 
dus ook veilig. 
Net als bij Klasbord krijgt u een notificatie dat er 
een bericht voor u klaar staat. De periode tot de 
grote vakantie zullen we alleen de KESpraat hier-
voor gebruiken, u krijgt de KESpraat ook nog via 
de mail. Als het ons goed bevalt zullen we na de 
grote vakantie Klasbord ook gaan vervangen voor 
Parro. Dan zit alles binnen 1 app. In deze app 
kunnen ouder(s)/verzorger(s) zich ook digitaal 
aanmelden voor bijvoorbeeld de informatieavond 
of de rapportengesprekken.  
U krijgt nog een brief van ons hoe het werkt en 
hoe u het kunt installeren op uw telefoon.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
 
 

 
 

De leerlingen zijn woensdag 3 juli vrij i.v.m. een 
studiedag. 
 
Team De Lelie 
 

 

juni 10 2de Pinksterdag 

 12 Sportdag alle groe-
pen 

 24,25 
en 26 

Kamp groep 8 

 28 Rapport mee  

juli 2 Studiedag perso-
neel Emmaschool, 
alle leerlingen vrij 

 4 Rapportbesprekin-
gen ouders, verzor-
gers 

 16 Doorschuifmiddag 
en ontvangst nieu-
we leerlingen, af-
scheidsavond 
groep 8 leerlingen 

 17 High tea groep 8 en 
uitzwaaien groep 8 
om 12.30 uur 

 19 Start van de grote 
vakantie om 12.00 
uur. 

Vergaderdata  
Medezeggen-
schapsraad 

 17 juni en 1 juli 

 
Naschoolse Dagbehandeling KIDS 
 
Het lekkere weer komt er weer aan en we zijn weer heerlijk aan het buitenspelen. De komende 
weken zitten er weer fasefeestjes aan te komen van verschillende kinderen, dus gaan ze alweer 
een fase omhoog! Super goed! Dit vieren we natuurlijk met een diploma en leuke activiteiten die de 
kinderen zelf mogen kiezen.  
 
In elke fase krijgen de kinderen weer nieuwe doelen die persoonlijk bij hen aansluiten, waar ze 
samen met ons aan gaan werken. Van het leren van sociale vaardigheden zoals overleggen met 
andere kinderen tot aan omgaan met boosheid en wat je dan kan doen. 
 
Wat fijn dat wij met elkaar door leuke dingen te doen ook heel veel kunnen leren zoals samen spe-
len, overleggen, complimentjes geven en voor jezelf opkomen!  
 
We hebben nog open plekken voor kinderen op de Naschoolse Dagbehandeling! Wilt u/wil jij ook 
eens een kijkje nemen bij de dagbehandeling of wil je meer weten? Mail of bel ons, we maken 
graag tijd voor u/jou! Bekijk ook ons locatiefilmpje op YouTube voor een indruk van de dagbehan-
deling, ervaringen van kinderen en ouders en meer informatie! 
https://www.youtube.com/watch?v=tceYmhUnZLc 

 
Hartelijke groet, Groepsleiding dagbehandeling KIDS 
06-10734263 
db.nijkerk@sheerenloo.nl  
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