
 

 Montessorischool Landsmeer     Burgemeester Postweg 88      1121 JC Landsmeer      tel 020-4823353 

Landsmeer,                                                                                                      4 september 2020 
 
 
Betreft: Algemene ouderavond, kennismakingsgesprekken en korte mededelingen via Parro. 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Aankomende donderdag 10 september 2020 staat onze algemene ouderavond gepland. Deze 
avond is voor alle ouders en verzorgers met kinderen in de onder-, midden- en/of bovenbouw 
en voor ouders met kinderen die in de loop van het schooljaar verwacht worden.  
Normaal gesproken ontvangen we u allemaal op school. Met de maatregelen die er in verband 
met het coronavirus zijn, is dat helaas niet mogelijk. Om u toch te kunnen informeren zijn alle 
bouwen bezig een mooie presentatie te maken met nuttige, handige en leuke informatie van 
hun bouw. U ontvangt deze presentatie op donderdag 10 september via de mail.  
 
Als u na afloop van de presentatie nog vragen hebt, kunt u deze via de mail of de Parro-app 
aan de leerkrachten van uw kind stellen. Zij zullen uw mail binnen een week beantwoorden.  
 

Kennismakingsgesprekken 
Voor de ouders met kinderen in groep 3 en groep 6 zijn er in de week van 28 september 
kennismakingsgesprekken. Ook voor de ouders van wie het kind net gestart is in de onder-
bouw is er na circa zes á acht weken een kennismakingsgesprek. Daarnaast worden alle 
ouders van groep HBB uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek omdat in die groep een 
nieuwe leerkracht staat. Voor het inschrijven van de kennismakingsgesprekken ontvangt u 
binnenkort bericht via Parro. 
 
Mocht er voor uw kind geen kennismakingsgesprek zijn, maar is er een andere reden dat u 
contact wil met de leerkrachten van uw kind, schroom dan niet om contact met ze op te 
nemen. Voorheen kon u altijd de school binnenlopen om even iets te zeggen of af te spreken 
met de leerkracht. Dit mag niet meer en we begrijpen natuurlijk dat dat soms lastig is. De 
leerkrachten proberen altijd na schooltijd buiten bij het hek te staan zodat u de mogelijkheid 
heeft om ze aan te spreken. Lukt dat niet, dan kunt u een mail of een bericht via de Parro-app 
sturen. De leerkracht neemt dan contact met u op. 
 

Parro 
Sinds dit schooljaar kunt u uw kind behalve telefonisch ook via Parro afmelden als het ziek is 
of bijvoorbeeld naar de tandarts moet. Wij verzoeken u om een afmelding voor 08.25 uur te 
doen. De leerkrachten kijken ‘s morgens altijd in Parro om te kijken of er meldingen zijn. Zij 
kunnen echter niet reageren want om 08.25 uur starten de lessen. Als het om een ziekmelding 
gaat, kunt u er bijzetten wat de verschijnselen zijn, zoals bijvoorbeeld griep of verkoudheid.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het team, 
 
Baile van der Plas 


