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Verlengde lockdown 
 
Laatste Nieuwsbrief 
Sinds de start van de allereerste lockdown in verband met het coronavirus (exact een jaar geleden), hebben we 
vaak op verschillende manieren informatie met u gedeeld. Het ritme van deze maandelijkse Nieuwsbrief werd 
niet altijd gehaald, maar daar tegenover stond dat er veelvuldig een aparte brief verscheen en/of volgden er 
mededelingen via Parro. Het belang aan een goede communicatie zien we nog steeds en we hebben ervaren 
dat het prettig is, om dit via Parro te doen. Daarmee hoeven we de informatie niet te sparen tot weer een vol-
gende Nieuwsbrief, maar kunnen we u veel sneller bereiken. Dat heeft ons dan ook doen besluiten deze 
Nieuwsbrief af te sluiten met deze laatste editie en het communiceren via Parro voort te zetten. 
 
We realiseren ons dat er meer Nieuwsbrief-lezers waren dan de ouders van onze leerlingen. Ook al die andere 
belangstellenden voor onze school willen we blijven informeren. Om die reden openden we binnekort een 
aparte zakelijke Facebookpagina. Op deze wijze kunnen we informatie delen met de lezers die niet aangesloten 
zijn op Parro. Maar ook de Parro-lezers kunnen hier uiteraard terecht. We maken de Facebookpagina bekend 
via de website. Houd deze dus even goed in de gaten daarvoor. 

Logopedie Haarlem 
Behalve dat we een leerkrachtentekort in onderwijs kennen, hebben we ook te maken met een gebrek aan 
goede logopedisten in ons land.  
Dat maakt het niet eenvoudig om de vacatureruimte in te vullen voor de logopediepraktijk die op de locatie 
Haarlem gevestigd was. Daarom moeten wij u helaas op dit moment verwijzen naar logopediepraktijken buiten 
school. 
Wij blijven op zoek naar iemand die de externe praktijk in ons schoolgebouw weer kan starten. Wij zijn blij dat 
Simone, onze eigen schoollogopedist, groepslogopedie kan geven en een aantal leerlingen zelf kan behandelen. 
Helaas heeft zij niet voldoende tijd om alle behandelingen over te nemen. 
Mocht u hier verder vragen over hebben dan kunt u terecht bij de directie. 

Pasen (Haarlem) 
Beste ouders/verzorgers, 
Omdat wij ons aan de coronaregels moeten houden, 
wordt dit jaar de paasviering iets anders gevierd we ge-
wend zijn. Deze keer vragen wij aan u om een lekkere 
lunch mee te geven aan uw kind.  Een lunch met dingen 
die uw kind erg lekker vindt om te eten. 
De ouders/verzorgers van de kinderen in de groepen Ster/ Maan/ Aarde/ Zon/ Regenboog mogen de lunch don-
derdag 1 april meegegeven.  
Omdat het VSO nog afwijkende lestijden heeft zullen de leerkrachtenvia PArro laten weten waneer zij hun 
lunchmoment hebben gepland. Dit  zal zijn in de week van 29 maart t/m 1 april 

 
Met vriendelijke groeten van de Paascommisie, Miranda & Roos 


