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ParnasSys; belangrijk om te weten 

We krijgen regelmatig een wijzigingsverzoek van 
naam/adres/telefoongegevens/noodnummers van ouders. Heel 
goed dat er zo alert gekeken wordt naar het actualiseren van 
gegevens. Belangrijk hierbij om te weten: 

- Wanneer u uw eigen 06-nummer als noodnummer opgeeft, 
zetten wij dit NIET onder het kopje ‘noodnummers’. Dit 06-
nummer staat immers al bij u als ouder, is dus bij ons al bekend, en wordt als één van de 
eerste nummers gebeld bij calamiteiten.  

- Wanneer u een wijziging doorgeeft, lijkt het alsof er niets gebeurt. Op de achtergrond is er 
echter een mail naar de schooldirectie gestuurd, met uw wijzigingsverzoek. School hanteert 
in de regel een aantal dagen om de wijziging door te voeren in ParnasSys. 

 
Met betrekking tot inloggen in het ouderportaal, gaan verschillende verhalen de ronde, wat betreft 
de werkwijze op de mobiele device. Voor de duidelijkheid: er bestaat geen speciale ouderportaal-
app, en navraag leverde op deze niet ontwikkeld gaat worden. Daarentegen bestaan er wel de 
apps ‘ParnasSys leerkracht’ en ‘Parro’. Deze laatste twee zijn echter geheel andere modules, en 
daardoor niet toegankelijk met uw ParnasSys-inloggegevens. 
 
Hoe u wél inzage kunt krijgen in ParnasSys Ouderportaal: 
Uw verkregen ParnasSys-inloggegevens zijn te gebruiken onder de url: ouders.parnassys.net  
Op de mobiele telefoon zult u dus, net als op de pc of iPad, ook via ouders.parnassys.net moeten 
inloggen, om in het ouderportaal te kunnen komen. U kunt op uw mobiele device wel een 
bureaubladlink maken, maar vanuit de helpdesk geeft ParnasSys aan dat zo’n bureaubladlink op 
de ene device wel werkt en op de andere soms niet. Daar hebben ze geen oplossing voor. 
 
 

Lezing Konot Academie; het lerende kinderbrein 

Op 15 januari 2019, vanaf 19.30 – 21.00 uur organiseert Konot in het 
schoolgebouw van SBO de Windroos (Lariksstraat 11 Oldenzaal) een 
lezing over ‘Het lerende kinderbrein’.  
Onderwijsadviseur Jan van der Zwan geeft in deze lezing aan de hand 
van praktijkgerichte voorbeelden en oefeningen inzicht in de manier 
waarop je kinderen op een breinvriendelijke manier kunt begeleiden bij 
hun leerproces. 
Aan het einde van de lezing zijn vragen beantwoord als: 

 Hebben jongens en meisjes écht een ander brein? 
 Waarin verschilt simpel denken van complex denken?  
 Spelen emoties een rol bij het opslaan van lesstof? 
 Wat is het effect van bewegen op de leerprestaties van jonge kinderen? 
 Wat is dopamine en waarom is deze stof zo belangrijk voor ons brein en het opnemen van 

kennis?  
 Hoe werkt mijn eigen brein eigenlijk. 

Ook ouders van Konotleerlingen mogen deze lezing bijwonen. U kunt zich opgeven via de directie 
van de school (dir.bongerd@konot.nl).  

http://ouders.parnassys.net/
mailto:dir.bongerd@konot.nl


 
 

De Sint is weer in het land 

Het is fijn dat hij ook bij ons aan de Bongerd weer een bezoek zal brengen. De 
Sint komt met z'n pieten op woensdag 5 december om 8.45 uur aan bij de 
Paukenlaan. De kinderen van de groepen 1 tot en met 5 zullen hem 
verwelkomen. De groepen 5 gaan na de aankomst weer naar de 
Wieldraaierlaan om daar feest te vieren. 
Ouders zijn van harte welkom. Het is de bedoeling dat u aan de overkant van de 
straat gaat staan, zodat de kinderen alles goed kunnen zien. 

 
Kinderen van de groepen 1 tot en met 4 zijn op 5 december vanaf 12.15 uur vrij. 
Vanaf 12.00 uur brengt de Sint een bezoek aan de Wieldraaierlaan en bezoekt daar de groepen. 
 
Voor de groepen 5 tot en met 8 wordt op 4 december een surprise-tentoonstelling gehouden. De 
surprises kunnen tussen 14.00 – 14.30 uur door de kinderen worden bezichtigd. 
 
We hopen dat het voor de Sint, evenals voor de kinderen, een onvergetelijk feest op de Bongerd 
mag worden! 
 
Let op! Op woensdag 28 november mogen de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hun 
schoen zetten. Ze moeten daarvoor van thuis een schoen meenemen. 
 
 

Kerstnieuws 

Het duurt nog even, maar over een tijdje vieren we kerst op 
school. Graag willen wij u alvast informeren over de 
geplande activiteiten. Zo nodig kunt u hier alvast rekening 
mee houden in uw agenda. 
 
De kerstactiviteiten worden gehouden op 20 december. 
Overdag is er voor de groepen 1 tot en met 3 
een kerstvoorstelling. Deze voorstelling wordt gehouden in 
de speelzaal van de Paukenlaan en wordt verzorgd door het 
poppentheater “Land van Jan Klaassen“.   
De groepen 4 t/m 8 zullen met elkaar een maandviering in kerstsfeer verzorgen.   
  
Traditiegetrouw zal er in de avond met elkaar genoten worden van een Kerstdiner in de eigen 
groep van uw kind.   
Het diner zal plaatsvinden van 17.00 tot 18.30 uur aan de Paukenlaan, en van   
17.15 tot 18.45 uur aan de Wieldraaierlaan.  
 
Schooltijden 20 december: groepen 1 t/m 8 hebben om 14.15 uur vrij.    
Schooltijden op 21 december: groepen 1 t/m 8 hebben om 12.15 uur kerstvakantie (zie volgend 
item).  
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8ue3rodneAhUSZ1AKHSpLCwEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.sinterklaas.nl/&psig=AOvVaw3ikfnAO6Pi4JuC8QQqzhea&ust=1542469774503981


 
 

Oudergesprekken groepen 1 tot en met 7 

Onlangs heeft u zich in Social Schools (ons communicatieplatform) kunnen 
inschrijven voor oudergesprekken. Dit keer bieden we de mogelijkheid om 
vanaf groep 5, uw kind naar deze gesprekken mee te nemen. Voor de 
volledigheid: dit is niet verplicht. We laten het aan u als ouder over hier 
gebruik van te maken.  
 

 

Laatste vrijdag vóór kerstvakantie iedereen vanaf 12.15 uur vrij 

Omdat het niet in de jaarkalender staat, willen we nu alvast kenbaar maken 
dat alle kinderen op de laatste vrijdag vóór de kerstvakantie (21 december 
a.s.), vanaf 12.15 uur kerstvakantie hebben.  
 
 

Nieuws vanuit de Bibliotheek Oldenzaal; Fantasierijke Sint 

Dinsdag 27 november om 10.00 uur organiseert de Bibliotheek een fantasierijke 
ochtend rondom sinterklaasverhalen. We nodigen alle opa’s, oma’s, vaders en 
moeders samen met kun kinderen (0 tot 4 jaar) uit om te komen voorlezen. 
 
Tijdens deze ochtend leest u sámen de mooiste Sintverhalen.  
We hebben het over het belang van voorlezen en het prikkelen van de fantasie 
van onze kinderen. Sinterklaas is hiervoor natuurlijk bij uitstek geschikt. 
Deelname aan deze ochtend is gratis. 
Tijdens deze ochtend kan er ook een schoentje worden gemaakt en bij de Bibliotheek worden 
achtergelaten. De schoentjes kunnen op zaterdag 1 december tijdens het bezoek van Sinterklaas 
weer worden opgehaald, gevuld met …? 
 

Zaterdag 1 december om 11.00 uur komt de Sint zijn jaarlijkse bezoek brengen aan de Bibliotheek. 
We zijn erg verheugd dat hij ook dit jaar weer tijd voor ons vrij maakt. 
 

Iedereen, jong of oud, wel of geen lid van de Bibliotheek is van harte welkom. De 
speciale stoel in onze gezellige voorleeshoek staat weer klaar. Dus kom 
meezingen, luister naar de verhalen van Sint of lees zelf een gedichtje of 
verhaaltje voor! En de pieten hebben natuurlijk ook hun gevulde zak weer bij zich. 
Kortom: het wordt feest. 
 
De Bibliotheek heeft veel boeken en dvd’s die kunnen bijdragen aan een 
geslaagde sinterklaastijd. Vele voorleesboeken en films, maar ook boeken over 
het maken van surprises, pepernoten, gedichten et cetera. 
Op de jeugdafdeling is een speciale thematafel ingericht. Deze maakt het 
iedereen gemakkelijk om te zien wat er op dat moment voorradig is aan boeken 
rondom het Sinterklaasfeest. 

 
 
 
 
 



 
 

Agenda 

23 november   Rapport groepen 1 tot en met 7 
24 november   Oud papier 
26 en 28 november  Ouderavond groepen 1 tot en met 7; vanaf groep 5 met kind 
29 november   Leerlingenraad 
29 november   Medezeggenschapsraad 
29 november   Voorlezen groep 6c aan de groepen 1 
29 november   Voorlezen groep 7c aan de groepen 3 
5 december   Sinterklaas op school 
6 december   Speelgoedmiddag groepen 1, 2, 3 
 

 
 
Voor algemene schoolinformatie kunt u terecht op onze website: www.daltondebongerd.nl 

http://www.daltondebongerd.nl/

