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Nieuwsflits  

Jaargang 18   nummer 2                                                                                                  28 augustus 2020

Studiedagen op 23 september en 2 oktober 

Op 23 september en 2 oktober heeft ons team studiedagen. Dat betekent dat de kinderen die 

dagen vrij zijn. Vergeet deze dagen niet in je agenda te zetten. 

________________________________________________________________________________ 

Parro communicatieapp 

Inmiddels hebben vrijwel alle ouders/verzorgers onze Parro app 

gedownload. Daar zijn we heel blij mee! Er staan inmiddels al vele leuke 

en informatieve stukjes vanuit de groepen in deze app. Denk je eraan 

dat je in je instellingen van je mobiele telefoon de notificaties op AAN 

hebt staan? Anders krijg je geen meldingen binnen. Het symbool 

hiervoor is de papegaai. Heb je de app nog niet gedownload? Graag dan nog snel even doen. Je 

hebt hiervoor een koppelcode in je mail gekregen. Even geen smartphone bij de hand of liever via 

de pc alles lezen? Ga dan naar de website https://talk.parro.com/ 

________________________________________________________________________________ 

  

Privacyvoorkeuren 

Volgens de wet op de privacy moeten scholen jaarlijks 

inventariseren wat de privacyvoorkeuren van de 

ouders/verzorgers zijn t.a.v. beeldgebruik van de kinderen. 

Dit schooljaar kun je dit doorgeven via de Parro app. 

Dat voorkomt onnodig gebruik van papieren formulieren.  

We hebben categorieën gemaakt waarvoor je kunt 

aangeven of je er wel of niet toestemming voor geeft. 

Hoe doe je dit? Dat kan gemakkelijk door naar ‘instellingen’ te gaan.  Wil je vóór 1 september je 

voorkeuren kenbaar maken? En wil je de voorkeuren tussentijds wijzigen, dan kan dat altijd. 

________________________________________________________________________________

 Kringloop-app groot succes! 

Vorig jaar namen twee moeders het initiatief om kringloop app groep 

op te zetten, expliciet voor schoolouders. Misschien sta je wel eens 

voor je kast en zijn er genoeg dingen die je weg wilt doen, maar wil je 

ze niet weggooien omdat ze nog prima bruikbaar zijn. Zet het op de 

kringloop app en maak er iemand anders blij mee! Of misschien kan je 

juist wel wat extra spullen gebruiken. Laten we elkaar en het milieu 

helpen door spullen te hergebruiken. Hoe werkt het? Stuur een 

whatsappje naar Elise (06 22900665) of Stefanie (06 53595515) als je deel wilt nemen aan de app 

groep. Heb je iets aan te bieden, maak er een foto van en beschrijf je artikel kort en bondig. Dit 

mag kleding zijn, spullen, voedsel etc. Anderen mogen aangeven dat ze interesse hebben in je 
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artikel. Indien er meerdere gegadigden zijn loot je na 2 uur en meld je de gelukkige winnaar. Op 

het schoolplein kunnen de artikelen worden uitgewisseld. Mocht je juist op zoek zijn naar iets, 

vragen staat ook vrij op de kringloop app. Let op, alles op de kringloop app is gratis. Interesse? 

Meld je aan! 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Word junior cyberagent van de gemeente Haarlemmermeer! 

Kinderen zijn steeds vaker online. Ze spelen games, appen en brengen veel tijd op social media 

door. Een mooi tijdverdrijf, maar dit ‘online leven’ heeft ook een keerzijde. Omdat kinderen zich 

niet bewust zijn van de gevaren die ze online lopen, vormen ze een kwetsbare groep en een 

makkelijke prooi voor hackers en andere online criminelen.  

De gemeente Haarlemmermeer hecht veel waarde aan de online veiligheid van kinderen. Daarom 

roept de gemeente kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud op om Hackshield te spelen en Junior 

Cyber Agent van de gemeente te worden.  

Wat is Hackshield?  

Hackshield is een game die kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud weerbaar maakt tegen 

cybercriminaliteit. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te 

wapenen tegen digitale gevaren. In de game staan Sanne en André centraal, twee fictieve 

karakters die zelf slachtoffer werden van cybercriminaliteit en daarom besloten Hackshield te 

starten. In de spannende game worden de spelers door Sanne en André getraind tot Junior Cyber 

Agent. Kinderen worden Cyber Agents die niet alleen zichzelf, maar ook hun omgeving (ouders, 

opa's, oma's, broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en andere familieleden en bekenden) 

beschermen tegen online criminaliteit.  

Ouders/verzorgers worden ook bij het spel betrokken doordat zij samen met de kinderen vragen 

moeten beantwoorden.  

Samenwerking met gemeente Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer heeft zich bij Hackshield aangesloten om cybercriminaliteit aan te 

pakken en de jeugd digitaal vaardig te maken. Daarom loopt de komende weken een campagne 

waarin we de kinderen uit de gemeente oproepen om Hackshield te spelen en zich te ontpoppen 
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tot Junior Cyber Agents. Het spel is gratis te downloaden in de appstores van Apple en android en 

is te spelen op telefoon, tablet, laptop of computer. Aan het eind van de campagne worden de 

beste spelers officieel gehuldigd.  

Meer informatie? 

Op www.joinhackshield.nl vind je meer informatie over Hackshield.  

 


