Donderdag 22 oktober 2020

Klimophetnieuws see further for English
See further for English
Inhoud:
Oudergesprekken groepen 1 t/m 8
Dit jaar maken wij geen lampionnen

Oudergesprekken groepen 1 t/m 8 vanaf maandag 23 november
Vanaf maandag 23 november gaan wij weer met u in gesprek over de ontwikkeling van uw
kind. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen hiervoor op vrijdag 20 november een
rapport mee naar huis. Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 is er geen rapport.
De gesprekken zullen plaats vinden via Microsoft Teams omdat elkaar ontmoeten op
school geen optie is in deze Corona tijd.
U kunt zich opgeven voor deze gesprekken via de Parro app van de groep van uw kind.
Wanneer u meerdere kinderen op school heeft kunt u vanaf maandag 2 november
intekenen in de Parro app voor een 10 minutengesprek. De ouders met een kind kunnen
zich aanmelden vanaf donderdag 5 november.
De gesprekken vinden plaats in de week van 23 november.
De leerkracht belt op naar de Microsoft TEAMS account van uw kind om met u te kunnen
videobellen.
Hiervoor moet u op tijd zijn ingelogd; voor aanvang van het gesprek. Dat doet u door met
de inloggegevens van uw kind in te loggen op portal.zuluconnect.net
Inloggen met je gebruikersnaam en
wachtwoord.

en vervolgens te klikken op het icoontje van
Microsoft TEAMS.
De inloggegevens van zuluconnect zijn in de
groepen 3 t/m 8 aan het begin van dit
schooljaar, middels een papieren strookje,
aan de kinderen meegegeven. Als u de
inloggegevens niet meer heeft kunt u deze
opvragen bij de leerkracht.
De ouders van de leerlingen van de groepen 1 en 2 zullen de inloggegevens binnenkort
van de leerkracht ontvangen.
Test minimaal een week van tevoren het inloggen even uit. Wanneer u een device
(laptop/telefoon/pc) gebruikt waarop u ook inlogt met andere Microsoft inloggegevens
zoals die van werk, privé of een broer/zus kan dit soms problemen geven. In dat geval
kunt u zuluconnect beter openen in een incognito tabblad van uw webbrowser of van

tevoren goed al uw browsegegevens/browsegeschiedenis wissen. De Teams account van
uw kind kan niet worden gekoppeld aan een andere account zoals die van uzelf.
De gespreksplanner van Parro werkt in feite op basis van het kind. Zodra de ene ouder
een tijdstip kiest, verschijnt dit tijdstip automatisch ook bij de partner/andere ouder.
Eventuele vragen kunt u mailen naar de leerkracht van uw kind.

Dit jaar maken wij geen lampionnen
Ook Sint Maarten heeft dit jaar last van het Corona virus.
Wij hebben besloten om dit jaar geen lampionnen te
maken met de leerlingen. Wij vinden het geen goed idee
als kinderen in deze tijd langs de deuren zouden gaan om
daar hun liedjes te zingen en zo in contact komen met
andere personen.

Content:
Parent conversations groups 1 to 8
This year we are not making lanterns

Parent conversations groups 1 to 8 from Monday 23 November
From Monday 23 November we will talk to you again about the development of your child.
The students in groups 3 to 8 will receive a report for this on Friday 20 November. There is
no report for students in groups 1 and 2.
The conversations will take place via Microsoft Teams because meeting each other at
school is not an option in this Corona time.
You can sign up for these conversations via the Parro app of your child's group.
If you have several children at school, you can register in the Parro app from Monday 2
November for a 10-minute conversation. Parents with a child can register from Thursday 5
November.
The talks will take place in the week of November 23.
The teacher will call your child's Microsoft TEAMS account to be able to make video calls
with you.
For this you must be logged in on time; before
the start of the conversation. You do this by
logging in to portal.zuluconnect.net with your
child's login details
Log in with your username and password.

and then clicking the Microsoft TEAMS icon.
The login details of zuluconnect were given to
the children in groups 3 to 8 at the beginning

of this school year, by means of a paper slip. If you no longer have the login details, you
can request them from the teacher.
The parents of the students of groups 1 and 2 will receive the login details from the
teacher shortly.
Test logging in at least a week in advance. When you use a device (laptop / telephone /
PC) on which you also log in with other Microsoft login details such as those of work,
private life or a brother / sister, this can sometimes cause problems. In that case, you
better open zuluconnect in an incognito tab of your web browser or clear all your browsing
data / browsing history well in advance. Your child's Teams account cannot be linked to
another account like your own.
Parro's conversation planner basically works on a child-based basis. As soon as one
parent chooses a time, this time automatically appears with the partner / other parent. You
can e-mail any questions to your child's teacher.

This year we are not making lanterns
Sint Maarten is also suffering from the Corona virus this
year. We have decided not to make lanterns with the
students this year. We do not think it is a good idea if
children today would go door to door to sing their songs
and thus come into contact with other people.

