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Open avond en open dag 

Op 16 maart en 18 maart houden we een open avond en open 

dag. Iedereen die geïnteresseerd is in onze school is van harte 

welkom om zelf te ervaren wat voor moois obs Azelo te bieden 

heeft. Het is fijn als onze posters en flyers zoveel mogelijk 

ouders (met bijna naar schoolgaande) kinderen bereiken. Op 

school hebben we een stapel posters liggen. Misschien weten 

jullie nog een plek om de poster op te hangen, kom naar school 

en neem ze mee en hang ze op! 

Schoolontbijt 

Al jaren doet onze school mee met “Ik eet het beter”. Het lesprogramma maakt 

leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en drinken.  

Ook dit jaar doen wij weer mee. Op 19 maart ontbijten we met de hele school op 

school. Alle kinderen mogen om 08:30 uur aanschuiven voor een gezond ontbijt. 

Coronavirus 

Via de Parro en via e-mail hebben we jullie 

een informatieve brief gestuurd over hoe onze stichting en wij als 

school met het coronavirus omgaan. In de klassen is dit een 

veelvuldig terugkerend onderwerp waar we met leerlingen over 

praten. Dit proberen we op zo'n manier te doen dat we dit onderwerp voor kinderen 'behapbaar' houden, 

zonder ze onnodig ongerust te maken. Op school hebben we met de kinderen besproken hoe je (extra) 

goed je handen wast, dat het verstandig is om te niezen in je elleboog en goed op je hygiëne te letten. 

Tot nader order hebben we vanwege het virus besloten elkaar geen hand te geven aan het eind van de 

dag. We zeggen of knikken elkaar gedag. Op de site van RTL Nieuws staat een stuk over praten met 

kinderen over het Corona-virus. 

 

Oud ijzer  

Op zaterdag 21 maart wordt er weer oud ijzer ingezameld door de ouderraad. 

De opbrengst gaat naar de kinderen. Dankzij de inzet van de ouderraad kunnen 

op deze manier extraatjes georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld een 

schoolreisje of een toffe sportdag. 

 

Data van activiteiten via Parro 

 In de nieuwsbrief stond aan de rechterkant altijd een overzicht van 

activiteiten en gebeurtenissen. Aangezien bijna alle activiteiten op de, 

aan het begin van dit schooljaar uitgedeelde, kalender staan, hebben we 

er voor gekozen dit overzicht niet langer in de nieuwsbrief te vermelden. 

Een overzicht van alle activiteiten zetten we vanaf nu in de agenda van Parro. Binnen Parro is het zelfs 

mogelijk om de agenda te koppelen aan de eigen digitale agenda op de telefoon. Op deze manier 

hebben jullie altijd meest actuele agenda van school in je broekzak. 

 

 

Nieuwsflits 6 maart 

 

http://www.obsazelo.nl/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5035696/coronavirus-covid-19-kinderen-corona-nederland-paniek-vragen
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Hoe kan de kalender gekoppeld worden? 

Op dit moment is deze functie alleen op Android beschikbaar. 

Open de agenda van Parro en klik op de drie bolletjes rechtsboven. Klik nu 

op Koppel agenda en kies een bestaande agenda of kies voor een nieuwe 

agenda. “Nieuwe lokale agenda” is de agenda op je telefoon. “Bestaande 

agenda” is een agenda die je elders ook kunt opvragen.  Wil je voor het 

synchroniseren een nieuwe bestaande agenda gebruiken? Dan moet je die 

eerst aanmaken.  

Meer uitgebreide informatie over het koppelen en synchroniseren van de 

agenda staat op de site van Parro. 

Informatieavond * Met je eigen route op de juiste plek 

Op 27 februari was er een informatieavond voor alle ouders. Op deze avond was voor het eerst ook de 

leerlingenraad aanwezig. Na een inleiding vanuit het team hebben we een vlog van groep 8 bekeken 

en vervolgens heeft de leerlingenraad uitleg gegeven over de manier van werken op school. Sinds dit 

schooljaar hebben we stapsgewijs een aantal veranderingen doorgevoerd in de manier van lesgeven. 

Stef heeft iets verteld over digitaal adaptief rekenen, Jelte heeft uitgelegd hoe we met de weektaak 

werken en hij heeft laten zien watt Scratch is, hoe je daarmee zelf kunt programmeren en coderen. 

Casper heeft het planbord met foto’s uitgelegd en verteld dat de kinderen voor een groot deel zelf hun 

dag indelen. Maudy-Marèll heeft tot slot verteld over het groep overstijgend werken, het werken op 

verschillende plekken in de school en de rol van de leerkracht. Wij hebben tot slot de ambities en 

plannen voor het komende half jaar doorgenomen en vragen vanuit de ouders beantwoord. Mocht je 

niet aanwezig zijn geweest op deze avond en een vraag hebben of wil je zien hoe we werken? Loop 

dan gerust even binnen en stel een vraag aan één van de teamleden. 

Zien!  

Op vrijdag 13 maart vragen wij de kinderen van groep 5 tot en met 8 de 

vragenlijsten van ZIEN in te vullen. ZIEN brengt het sociaal-emotioneel 

functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. 

Het geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen en helpt leerkrachten 

het gedrag van kinderen beter te begrijpen. Als school zijn wij verplicht om 

deze vragenlijsten jaarlijks door de kinderen van groep 5 t/m 8 in te laten 

vullen. De leerkrachten vullen op hun beurt voor alle groepen 

observatielijsten in.  

Food Forward: Wat eten we in 2050 - Bezoek Oyfo Techniekmuseum (Voormalig Het Heim) 

Voor de kerst hebben wij een persoonlijke uitnodiging gekregen om mee te 

doen aan een project van de Rabobank. Onlangs hebben we gehoord dat onze 

school is uitgekozen om mee te doen aan dit leerzame project. We passen het 

project heel iets aan zodat groep 4 t/m 8 mee kan doen. 

Met dit project worden de leerlingen meegenomen in de voedselvoorziening 

van de toekomst. Maar ook een stukje verleden komt aan bod, want wat heeft 

de markante suikerrietpersinstallatie-maquette, die bij Oyfo Techniekmuseum 

te bewonderen is, te maken met futuristische boerderijen? Eén van de 

manieren om in de toekomst de wereldbevolking van voedsel te voorzien is het 

gebruik van algen. We gaan ontdekken wat we allemaal nog meer met algen kunnen doen. Op 21 april 

mogen we een bezoek brengen aan het museum om het project af te sluiten. We worden om 09:30 

uur verwacht en het duurt tot ongeveer 11:30 uur. We willen hier met auto’s naar toe. Juf Tamara, Juf 

Elke en Meester Gijs rijden in ieder geval. Dat houdt in dat we nog op zoek zijn naar 5 auto’s voor het 

vervoer. Ouders die meerijden mogen meehelpen met de workshop of het museum bekijken. We sturen 

een Parro bericht met de vraag wie er mee kan rijden. Via Parro kun je je dan opgeven. 

  

http://www.obsazelo.nl/
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360011816180-Agenda-synchroniseren-met-je-eigen-agenda
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Schoolfruit 

Na 17 april stopt het EU-schoolfruitprogramma. Natuurlijk willen we graag dat de 

kinderen in de pauze fruit blijven eten. Geven jullie vanaf 20 april de kinderen zelf 

weer fruit mee naar school? Voor volgend schooljaar melden wij, ons zodra dat kan, 

weer aan. Hopelijk worden we ook dan weer ingeloot. 

  

Onderwijsdag OPOHvT 

Op 31 maart 2020 is de jaarlijkse onderwijsdag van onze stichting. Alle collega’s van OPOHvT komen 

deze dag samen voor verdiepende cursussen en workshops. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 

Nieuwe leerlingen 

Onlangs zijn er 2 nieuwe leerlingen gestart in groep 1. Daphne Pol en Jesse Meulenkamp draaien 

inmiddels met veel plezier meer in de klas van juf Jannie. We wensen ze veel plezier bij ons op school. 

Schooltijden 

De laatste tijd komt het vaak voor dat (dezelfde) kinderen te laat op school zijn 

en dat is storend. Natuurlijk kan het eens gebeuren dat het onderweg tegenzit. 

We willen jullie nogmaals vriendelijk verzoeken je te houden aan de schooltijden. 

Om 08:25 uur en 12:55 uur gaat de 5-minuten bel. Dit is het eerste signaal dat 

we bijna gaan beginnen. Om 08:30 uur en 13:00 uur gaat nogmaals de  bel. 

Iedereen die dan niet in de klas zit, wordt in ParnasSys genoteerd als “te laat”. 

Op het ouderportaal ziet u deze meldingen terug als “ongeoorloofd verlof”, dit is 

een standaard melding van ParnasSys. 

Geen gym op woensdag 18 maart 

Vanwege de open dag op woensdag 18 maart gaan we niet naar Gym. Wanneer het weer het toelaat, 

compenseren we deze dag op sportieve wijze op het plein of voetbalveld. 

Schoolreisjes en kamp 

De datum van de schoolreisjes zijn bekend, zie hieronder de datum en bestemming. 

4 juni: groep 1-2-3 gaat met juf Jannie en juf Andrea naar de dierentuin in Nordhorn. 

4 juni: groep 4-5 gaat met juf Daphne en meester Gijs naar Wunderland Kalkar. 

Zowel groep 1-2-3 als groep 4-5 gaat samen met Wiene en Deldenerbroek op stap. 

 

13-14-15 mei: kamp groep 6-7-8 gaat samen met Deldenerbroek op kamp naar Nijverdal. 

 

Boomfeestdag 

In het kader van de nationale boomfeestdag heeft groep 7 en 8 vandaag een gastles 

over bomen. Ina van de Riet van de Groene loper is op school geweest om van alles 

vertellen over bomen. Op donderdag 19 maart wordt er daadwerkelijk een boom gepland 

op school. Dit is rond 11:30 uur.  

Privacy voorkeuren doorgeven op Parro 

Op 7 februari hebben we jullie via Parro gevraagd om jullie privacy voorkeuren door te geven, nog niet 

iedereen heeft dit gedaan. Vriendelijk verzoek om dit alsnog te doen, we hebben de mogelijkheid om 

dit te doen verlengd tot en met 31 maart.  

http://www.obsazelo.nl/

