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Oudervereniging en vrijwillige ouderbijdrage
De Oudervereniging organiseert, in nauwe samenwerking
met het schoolteam, activiteiten voor de school. Om deze
activiteiten mogelijk te maken vragen wij elk jaar aan
ouders een ouderbijdrage voor elk kind te betalen. Dit kan
op rekening NL81INGB0007744691 t.n.v. Oudervereniging
Basisschool Klimop, onder vermelding van de voor- en
achternaam en de groep van uw kind(eren).
Meer informatie over de ouderbijdrage en de vrijwillige
extra bijdrage van 20,00 euro op verzoek van de Medezeggenschapsraad, kunt u vinden op de
Website van de school.
Afgelopen jaar is, door de Corona crisis, het schoolreisje niet doorgegaan. Het geld voor het
schoolreisje zal door de Oudervereniging worden gereserveerd voor het schoolreisje voor komend
jaar. Dat betekent dat we voor het schooljaar 2020 – 2021 twee soorten ouderbijdragen kennen:
 €52, 50 voor nieuwe leerlingen en leerlingen waarvoor de ouderbijdrage voor het
afgelopen schooljaar nog niet was ontvangen.
 € 26,50 voor leerlingen waarvoor de ouderbijdrage afgelopen jaar is betaald.
Indien u niet zeker weet of u voor vorig jaar de bijdrage hebt betaald, kunt u via internet bankieren
zoeken op NL81INGB0007744691 bij uw afschrijvingen vanaf 1 september 2019.

Alternatieven voor de informatie avonden bij de start van het schooljaar
De informatie avonden waarbij u fysiek op school zou komen gaan niet door.
Dat hebben wij pas vorige week besloten. Vervolgens moesten wij snel alternatieven bedenken om
toch met u in contact te komen.
Wij hebben niet één ideale oplossing gevonden en daarom zullen leerkrachten gebruik kunnen
maken van verschillende mogelijkheden.
Zij gaan gebruik maken van bellen met ouders, een video conferentie of zij zullen de informatie
digitaal, met eventueel een filmpje, naar u mailen.
Er zal nu niet altijd direct contact zijn tussen u en de leerkracht. Indien u een persoonlijk gesprek
met de leerkracht van uw kind wilt hebben kunt u daar altijd om vragen en zij zullen dit ook
honoreren.
Volgende week zullen de leerkrachten u informeren over hoe zij contact met u zullen hebben.

Doorgang sportevenementen buiten school
afhankelijk van Corona
Jaarlijks organiseren sportorganisaties evenementen met als doel
kinderen in contact te brengen met sport. Door toernooien aan te
bieden worden kinderen wellicht enthousiast voor een sport en
willen zij die gaan beoefenen.

Op onze sportpagina op de website staan de data van de verschillende evenementen.
Of zij door gaan en hoe zij door gaan is op dit moment niet bekend.
Wij houden u op de hoogte.

Zes kantoor stoelen over, gratis op te halen
Op school gebruiken wij steeds meer ruimtes om met kleine
groepjes leerlingen te werken. Daarvoor hebben wij ruimtes
anders ingericht. Daarom hebben wij zes stoelen over die
verder nog goed bruikbaar zijn.
Als u geïnteresseerd bent kunt u naar school bellen, 0235613216, of mailen naar info@bs-klimop.nl

Ruim 90% van de ouders heeft de Parro app
In een aantal groepen is inmiddels 100% van de ouders lid van
Parro app. Dat is mooi want dan bereikt de leerkracht alle
ouders van een groep als hij of zij iets heeft te melden.
Bent u nog geen lid van de Parro app vraag dan nogmaals aan
leerkracht u uit te nodigen voor de app.
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Privacy Parro oudercommunicatie app
In de communicatie met ouders maken we op de Klimop o.a. gebruik
van Parro, een beveiligde oudercommunicatie app van ParnasSys.
Parro is bedoeld voor korte berichten en gespreksaanvragen in de
communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s) van die betreffende
groep. Voorheen was u dat van ons gewend via de Schoolapp van
SchoolsUnited.
Wanneer de leerkracht beeldmateriaal deelt met (uitsluitend) de groep
in Parro, is de afspraak dat er alleen beeldmateriaal gedeeld wordt als er toestemming is van de
ouders van de leerling(en) die hierop te zien zijn. Het is niet toegestaan om foto’s uit de app op te
slaan en te delen op eigen sociale mediakanalen.
De functie “jaarboek” zetten wij aan voor ouders. De jaarboek functie stelt ouders in staat aan het
eind van het schooljaar een afgedrukt jaarboek met foto's uit de Parro app te bestellen.

Privacy-afspraken
Vanwege de Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, moet u er expliciet
toestemming voor geven dat wij foto’s, waar uw kind(eren) op staan, mogen gebruiken op
bijvoorbeeld Parro. De ouders van kinderen in de bovenbouw hebben voor onze vorige schoolapp
de privacy toestemmingen al aangegeven via een toestemmingsformulier. U wordt een keer per
schooljaar erop gewezen dat u uw voorkeuren mag wijzigen. Ook dit schooljaar verzoeken wij u uw
privacy voorkeuren (opnieuw) vast te leggen. U heeft daarvoor de tijd tot dinsdag 29 september. U
kunt dit doen in de Parro app bij “instellingen”.
Wilt u meer lezen over de afspraken rondom de Parro app en de communicatie vanuit school dan
kunt u kijken op www.bs-klimop.nl onder het tabblad “ouders”.

Mediawijzer met Hackshield
Wilt u uw kinderen tussen de 8 en 12 jaar
weerbaar maken tegen cybercriminaliteit? Via
deze gratis game worden kinderen opgeleid tot
Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving
kunnen beschermen tegen online gevaar.
HackShield is gratis en zal dat ook altijd blijven. Er
zijn geen in-app aankopen, HackShield heeft geen
winstoogmerk en doet niet aan kindermarketing.
HackShield is een spannende game waarin je
alles leert over cyberveiligheid. Je lost puzzels op,

beantwoordt vragen en verzamelt Shields. Dit is de Basistraining van HackShield. Als je deze hebt
voltooid mag je jezelf Cyber Agent noemen.
https://joinhackshield.nl/
Je kunt HackShield spelen op een laptop of pc via www.joinhackshield.nl en op een tablet en
smartphone door de app te downloaden in de App Store of Google Play.
HackShield is in 2018 opgericht door Flavour en KraBé Academy met als doel het creëren van een
cyberveilige generatie. Ze krijgen hierbij hulp van onder andere de Rabobank, ECP, SIDN en TNO.
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Parents association and voluntary parental contribution
The Parents' Association organizes activities for the school
in close collaboration with the school team. To make these
activities possible, we ask parents to pay a parental
contribution for each child every year. This can be on
account NL81INGB0007744691 t.n.v. Parents' Association
Primary School Klimop, stating the first and last name and
the group of your child (ren).
More information about the parental contribution and the
voluntary extra contribution of 20.00 euros at the request of
the Participation Council can be found on the website of the school.
Last year, due to the Corona crisis, the school trip was canceled. The money for the school trip will
be reserved by the Parents' Association for the school trip for next year. This means that for the
2020-2021 school year we have two types of parental contributions:
• € 52.50 for new pupils and pupils for whom the parental contribution for the past school year had
not yet been received.
• € 26.50 for pupils for whom the parental contribution was paid last year.
If you are not sure whether you paid the contribution for last year, you can search online banking
on NL81INGB0007744691 with your debits from 1 September 2019.

Alternatives to the information evenings at the start of the school year
The information evenings where you would physically come to school are canceled.
We decided that only last week. We then had to quickly come up with alternatives to get in touch
with you.
We have not found one ideal solution and therefore teachers will be able to make use of different
options.
They will make use of telephone calls with parents, a video conference or they will e-mail the
information digitally, with possibly a video.
There will not always be direct contact between you and the teacher now. If you would like to have
a personal meeting with your child's teacher, you can always ask for it and they will honor it.
Next week the teachers will inform you how they will interact with you.

Passage of sporting events outside of school depending on Corona

Every year sports organizations organize events with the aim of
bringing children into contact with sports. By offering tournaments,
children may become enthusiastic about a sport and want to
practice it.
The dates of the various events can be found on our sports page
on the website.
Whether they will continue and how they will continue is not known
at this time.
We will keep you informed.

Six office chairs left, free to pick up
At school we are using more and more spaces to work with small groups of
students. We have designed rooms differently for this. That is why we have
six chairs left that are still very useful.
If you are interested, you can call the school, 023-5613216, or email info@bsklimop.nl

More than 90% of the parents have the Parro app
In a number of groups, 100% of the parents are now members of the Parro app. That is great
because then the teacher reaches all parents of a group when he or she has something to say.
If you are not yet a member of the Parro app, ask the teacher again to invite you to the app.

Privacy Parro parent communication app
In our communication with parents, we use Parro, a secured parent
communication app from ParnasSys, at De Klimop. Parro is intended
for short messages and conversation requests in the communication
between the teacher and the parent (s) of that particular group.
Previously, you were used to that from us via the School app from
SchoolsUnited.
When the teacher shares images with (exclusively) the group in Parro, the agreement is that
images will only be shared if there is permission from the parents of the pupil (s) who can be seen
on it. It is not allowed to save and share photos from the app on your own social media channels.
We turn on the function “yearbook” for parents. The yearbook function allows parents to order a
printed yearbook with photos from the Parro app at the end of the school year.

Privacy agreements
Due to the Privacy Act General Data Protection Regulation, AVG, you must give explicit permission
that we may use photos that show your child (ren) on, for example, Parro. The parents of children
in the upper years have already indicated the privacy permissions for our previous school app via a
consent form. You will be informed once per school year that you can change your preferences.
Also this school year, we request you to (re) record your privacy preferences. You have until
Tuesday 29 September to do this. You can do this in the Parro app under “settings”.
If you would like to read more about the agreements regarding the Parro app and the
communication from school, please visit www.bs-klimop.nl under the tab “parents”.

Media guide with Hackshield
Do you want to make your children between the
ages of 8 and 12 resistant to cybercrime? Through
this free game, children are trained to become
Cyber Agents who can protect themselves and
their environment from online danger. HackShield
is and always will be free. There are no in-app
purchases, HackShield is not for profit and does
not engage in child marketing.

HackShield is an exciting game in which you learn everything about cyber security. You solve
puzzles, answer questions and collect Shields. This is HackShield's Basic Training. When you
have completed this you can call yourself a Cyber Agent.
https://joinhackshield.nl/
You can play HackShield on a laptop or PC via www.joinhackshield.nl and on a tablet and
smartphone by downloading the app from the App Store or Google Play.
HackShield was founded in 2018 by Flavor and KraBé Academy with the aim of creating a cybersafe generation. They receive help from Rabobank, ECP, SIDN and TNO, among others.

