
Welkom 
 
Fijn dat uw kind bij ons op school zit. 
Om de start voor u als ouder ook 
makkelijk te maken hebben wij deze 
folder gemaakt waarin wij alle 
aspecten binnen onze school in het 
kort proberen uit te leggen. 
Uitgebreide informatie vindt u in onze 
schoolgids. 
 
Website: 
Deze vindt u via www.indelichtkring.nl 
U komt dan op onze algemene pagina.  
Bij “over onze school” vindt u meer 
informatie. 
 
Ouderportaal: 
Hiervan ontvangt u een mailtje met 
inloggevens. Hierin vindt u de 
toetsresultaten van uw kind. Voor 
groep 1 en 2 is dit nog minimaal. Ook 
de algemene gegevens van uw kind 
vindt u hier. Indien er wijzigingen zijn 
kunt u dit ook via ouderportaal 
melden. 
 

Parro: 
Van de leerkracht van uw 
kind krijgt u via de mail 
een link toegezonden voor deze app. 
Wij communiceren via deze app omdat 
dit AVG proof is. U vindt hierin ook de 
agenda waar wij alle belangrijke 
momenten neerzetten. 
Ook kunt u uw kind eventueel ziek 
melden via Parro maar dit kan ook 
telefonisch. 
 
In Parro kunt u ook uw Privacy-
voorkeuren invoeren en altijd weer 
aanpassen. U kunt ook met andere 
ouders appen zonder dat zij uw 
gegevens zien. Wij geven om deze 
reden ook geen adressenlijsten meer 
mee met uw kind. 
 
Overblijven: 
U kunt uw kind laten overblijven op 
alle dagen behalve op de woensdag. 
Voor de groepen 1 tot en met 4 is het 
ook niet mogelijk om over te blijven op 
de vrijdag. 
overblijven@indelichtkring.nl 
 
 

Koffie drinken: 
Op maandag- en 
vrijdagmorgen om 8.30 
uur kunt u, samen met 
andere ouders, 
koffiedrinken in onze 
bibliotheekruimte. Deze 
vindt u naast “De Kleine Ark”. 
 
Schoonmaakavond: 
Voor het schoonmaken van de school 

nodigen wij u uit op dinsdagen om 

overdag te komen schoonmaken. De 

kinderen hebben deze dag gym. In de 

laatste week voor de zomervakantie is 

er op woensdagavond een 

eindschoonmaak en klusavond waar 

wij met alle ouders de school 

schoonmaken. 

 

Nieuwsbrief: 
Regelmatig wordt er een nieuwsbrief 
gemaild met daarin alle informatie die 
wij van belang vinden om te melden 
bij u. 
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Kalender: 
Elk oudste kind krijgt aan het begin 
van het schooljaar een kalender met 
daarop de verjaardagen van de 
kinderen en leerkrachten en 
belangrijke data. Ook op Parro wordt 
de kalender bijgehouden en eventuele 
wijzigingen vindt u daar. 
 
Schooltijden: 
Maandag  
8.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur 
Dinsdag: 
8.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur 
Woensdag: 
8.30-12.30 uur 
Groep 1 is op deze dag vrij 
Donderdag: 
8.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur 
Vrijdag: 
8.30-12.00 uur 13.15-15.15 uur 
Groep 1 tot en met 4 is ’s middags vrij 
 
De kleuters mogen 10 minuten voor 
aanvang naar binnen komen. De 
groepen 3-8 wachten op de eerste bel. 
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