VRIJDAGBRIEF
Maandag 6 juni
Dinsdag 7 juni

Avond4daagse

Woensdag 8 juni

Avond4daagse

Donderdag 9 juni

Avond4daagse

Vrijdag 10 juni

Avond4daagse

Maasje
Een leerling bij de Egels vertelde dinsdag thuis dat het niet zo’n leuke dag was geweest,
Wim was namelijk voor het laatst op school.
Over de vraag waarom Wim er niet meer was moest hij even nadenken.
“Die is naar het bejaardenhuis”, zei hij toen.
ALGEMEEN NIEUWS
Openluchtzwembad Het Maasveld
Het gebeurt niet zo vaak en daarom vonden wij het de moeite waard om – ondanks dat het hier en
daar voor overlast heeft gezorgd, maar aan de andere kant ook voor veel waterpret – deze foto in de
vrijdagbrief te plaatsen.

Lieve collega's en lieve kinderen,
Wij willen jullie allemaal
bedanken voor het onvergetelijk
mooi afscheidsfeest dat ik van
jullie heb ontvangen. Het was
voor het hele gezin een
geweldige dag: iedereen heeft er
intens van genoten.
Doen jullie alle kinderen van mij
de groetjes: mede dank zij de
kinderen is het voor mij een
geweldige dag geworden.
Heel veel groetjes,
Wim Terhaag
Schoolfoto broertjes-zusjes
Van u als ouder willen we graag weten, of er behoefte is aan een gezamenlijke schoolfoto van
broertjes en zusjes die samen op onze school zitten. Hier reserveert de fotograaf dan tijd voor.
Daarbij willen we u erop wijzen dat het alleen gaat om kinderen op deze school. Broertjes of zusjes in
het voortgezet onderwijs, danwel in de peuterspeelzaal e.d. vallen helaas buiten deze extra
mogelijkheid. Wanneer u van deze optie gebruik zou willen maken, wilt u dit dan kenbaar maken door
een e-mail te sturen naar info@maasveld.akkoord-po.nl o.v.v. foto broertjes/zusjes. Het gaat hierbij
slechts om een behoeftepeiling. Een aanmelding schept geen verplichtingen.
E-mail vanuit Parnassys
Voor het versturen van de vrijdagbrief gebruiken wij normaliter Parnassys, ons administratiesysteem.
Al enige tijd verloopt dit problematisch. E-mail wordt vertraagd of soms niet bezorgd. Achter de
schermen wordt druk gewerkt aan een oplossing. Wij versturen de mail voorlopig twee keer. Eenmaal
via Parnassys en eenmaal ‘handmatig’, via Outlook. Wanneer u beide mails ontvangt weet u dat u
niets hoeft te doen en dat het naar behoren werkt. Hieronder leest u wat u zelf kunt doen om het
probleem te verkleinen, als het zich bij u voordoet.

E-mailadressen van Apple worden geblokkeerd
Het lijkt erop dat de e-mails uit ParnasSys aan e-mailadressen van Apple geblokkeerd worden. Het
gaat dan om adressen eindigend op @me.com, @icloud.com, @mac.com. Het is voor gebruikers zeer
lastig om ParnasSys als veilige afzender te markeren. We staan in contact met Apple om ervoor te
zorgen dat de mail uit ParnasSys niet meer geblokkeerd wordt. Hier zijn onze ontwikkelaars mee
bezig, u hoeft hier geen melding meer van te maken bij de servicedesk.
Voeg mailservice@mail.parnassys.net toe als veilige afzender:

Voor iedereen die mail uit ParnasSys dient te ontvangen, is het altijd goed om het adres van
ParnasSys toe te voegen als veilige afzender. Het adres van ParnasSys is:
mailservice@mail.parnassys.net. Dit voorkomt dat mails worden aangemerkt als SPAM. Hoe u dit als
veilige afzender registreert kunt u op de volgende website nagaan: http://veiligeafzender.nl/
Kledingactie woensdag 15 juni
De laatste kledingactie van dit schooljaar staat weer voor de deur. Een goed moment om uw kasten
uit te ruimen, en uw oude, nog bruikbare kleding te doneren aan onze kledingactie. De ouderraad van
onze school ontvangt een mooi bedrag voor elke opgehaalde kilo bruikbare kleding/schoenen/knuffels,
wat vervolgens geheel ten goede komt aan de school.
Vraag ook uw vrienden en familie. Want, hoe meer zakken met kleding/schoenen/ knuffels e.d., hoe
hoger de opbrengst, waarmee de ouderraad dan spullen kan aanschaffen in het belang van uw
kinderen.
Helaas valt de kledingactie deze keer op een woensdag, dit is niet altijd te voorkomen, omdat Reshare
ons opneemt in hun route. Wij realiseren ons dat dit voor ouders van kinderen uit groep 0 t/m 2 een
drempel kan zijn, maar hopen op uw medewerking, door de kledingzakken toch op woensdag vóór 9
uur aan te leveren. Alleen als het echt niet anders gaat, kan dat in overleg met school ook een dag
eerder. Meld u zich dan even bij de balie.

Dus kom op ouders, opa’s, oma’s, familie en vrienden!
Lever uw oude kleding, schoenen e.d. in, ze zijn geld waard!
Hoe en welke spullen er kunnen worden aangeleverd staat in de bijlage.
Bij voorbaat hartelijk dank voor al uw bijdragen.
De Ouderraad
Avond4daagse
Tot slot wensen we de kinderen, ouders en begeleiders die meedoen aan de Avond4daagse heel veel
succes. We hopen op mooi weer! Alle informatie hebben de deelnemers inmiddels ontvangen.

SPRING
BOVENBOUW
Nieuws vanuit de BSO
Op dit moment zijn de Skooly activiteiten bezig en
hieraan doet onze BSO ook mee. Elke
woensdagmiddag zijn we bezig met High-Tea. Vorige
week hebben ze servies mogen serveren wat als
etagère dient. En deze week mochten ze
ovenwanten versieren. De kinderen vinden het erg
leuk.
Ook zijn we druk bezig met het plannen van de
activiteiten in de zomervakantie. Ook willen we ouders erop attenderen dat de vakantiebriefjes op tijd
worden ingeleverd!
Tot de volgende keer!!
NBW
JARIG (zaterdag t/m vrijdag)
Datum :
04-06-2016
04-06-2016
04-06-2016
04-06-2016
05-06-2016
05-06-2016
06-06-2016
07-06-2016
07-06-2016
09-06-2016
10-06-2016

Naam :
Daan Bastiaan Net
Mees Cup
Quinten Kohlen
Franka Schellevis
Steven Kuijpers
Daan van Lierop
Senna Flinsenberg
Lieve Hermans
Janneck Jacobs
Bram Ververgaart
Pim Weemaes

Uit groep
Groep 8b – Fiona en Geerthe – de Koeien
Groep 4a – Joyce en Laura – de Egels
Groep 6a – Petra – de Uilen
Groep 4a – Joyce en Laura – de Egels
Groep 8b – Fiona en Geerthe – de Koeien
Groep 3 – Nicole en Dave – de Eekhoorns
Groep 1-2b –Cindy en Laura – de Mollen
Groep 5b – Rob – de Bevers
Groep 7b – Vincent en Gina – de Kippen
Groep 1-2b – Cindy en Laura – de Mollen
Groep 6a – Petra – de Uilen

We wensen de jarigen een fijne verjaardag toe !
Teams “Het Maasveld” & “Spring”

