Spindelpraatjes extra: 01-09-2017

Belangrijk: Actualiseren gegevens medicijngebruik en allergie
Beste ouders,
In de loop van vorig schooljaar heeft u een opgave kunnen doen van de allergieën en
het medicijngebruik van uw kind(eren). Deze gegevens hebben we verwerkt in
Parnassys. U kunt dit nu ook in het ouderportaal van Parnassys zien. We hopen door
Parnassys te gebruiken, deze gegevens actueel te houden.
Als u gegevens aan ons heeft doorgegeven, kunt u ze zien en ook zelf aanpassen. We
willen u vragen om de gegevens zoals ze nu in Parnassys staan te controleren en
indien nodig aan te passen.
Mocht er voor het eerst sprake zijn van een allergie en/of medicijngebruik, dan kunt
u dit via de mail doorgeven aan Ingrid van Ginneken:
ingridvanginneken@hetgroenelint.nl. Als het eenmaal aan de medische gegevens is
toegevoegd, kunt u het in de toekomst zelf aanpassen, mocht het veranderen.
U kunt de gegevens vinden als u inlogt in Parnassys en dan op de foto van uw kind
klikt. U ziet dan drie onderdelen: ‘Rapporten’, ‘toetsen’ en ‘over (naam kind)’. U kiest
dan het onderdeel ‘over (naam kind)’. Vervolgens ziet u twee onderdelen: ‘personalia’
en ‘medisch’. Als u op ‘medisch’ klikt, ziet u de op school bekende gegevens over
medicijngebruik en allergieën. Door op het potloodje te klikken, kunt u de gegevens
aanpassen.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u bij Rob of Ingrid terecht.

Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert typen? Ook dit schooljaar is het weer mogelijk dat uw kind op
de Spindel onze cursus kan volgen. Kindertypecursus.nl verzorgt dan van september t/m maart een
interactieve typecursus meteen na schooltijd. De kinderen leren dan in 8 lessen om met 10 vingers
blind te typen, in Word te werken en te mailen. Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een
speelse manier mee over de wereld, waar ze eiland voor eiland alle letters leren typen. Wilt u alvast
een kijkje nemen? Ga naar onze website: www.kindertypecursus.nl en klik op DEMO. Voor meer
informatie kunt u ons ook bellen: 076-5964931.
Er is een ‘open les’ op de Spindel op donderdag 7 september 2017 om 15.45 uur in de grote hal
van de school. U en uw zoon/dochter zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
Met vriendelijke groeten,
Sylvia Ligterink
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Hardloopevenement: 5 van Bavel
Op zaterdag 23 september a.s. (in het weekend van de Kermis) is er weer het hardloopevenement
‘5 van Bavel’. Voor de kinderen is er een speciale wedstrijd: de Berenboot Kidsrun. Vanaf 15.30u
wordt er in de Kloosterstraat gestart voor achtereenvolgens:
Groepen 1,2 en 3:
Groepen 4,5 en 6:
Groepen 7 en 8:

500 meter
500 meter
1000 meter

Inschrijven kan op donderdag 14 september om 15.30u in de grote hal. Volgende week krijgen de
kinderen een speciaal formulier hiervoor mee naar huis.

Op woensdag 13 september hebben we met het hele team van de
Spindel een studiedag over KiVa. De kinderen zijn deze dag vrij.

