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Belangrijke informatie met betrekking tot communicatie  
 
Datum: 16-03-2020 | 17.00 uur 
Betreft: Communicatie vanuit en met school  
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Nu de aangekondigde maatregelen van de overheid hun plek vinden in ons land, is direct te merken 
welke impact dit heeft op het dagelijks reilen en zeilen. Straten zijn leeg, snelwegen zijn leger dan ooit, 
maar de digitale snelweg heeft het op dit moment zwaar te verduren. Er zijn behoorlijke vertragingen 
en/of storingen te merken in het werken met o.a. Parro (oudercommunicatie app), Parnassys (mail 
versturen naar alle ouders) en Sharepoint (de omgeving waar wij als team mee werken). Dit alles zorgt 
ervoor dat we de communicatie vanuit school niet altijd snel op de juiste plek van bestemming krijgen. 
Heel vervelend, maar wel de realiteit van vandaag. Vandaar dat wij met u willen delen op welke wijze 
wij met u blijven communiceren. 
 
Parro als plek voor communicatie 
Wanneer de storingen in alle systemen weer zijn opgelost, zal Parro de plek zijn waar we alle 
communicatie rondom schoolzaken (en Corona) willen laten samenkomen. We verzoeken u dan ook 
regelmatig Parro te openen, zodat u op de hoogte blijft van de laatste updates. Via talk.parro.com kunt 
u inloggen als ouder met het mailadres en wachtwoord dat u eerder heeft gehad. Dat kan bijvoorbeeld 
handig zijn bij het openen van documenten voor het thuis werken van de kinderen.  
 
Mail   
Wij willen er graag zeker van zijn dat u alle informatie blijft ontvangen, daarom verzenden wij 
belangrijke informatie tijdens storingen in Parro ook via e-mail. Op deze wijze hopen wij te voorkomen 
dat u onvoldoende wordt geïnformeerd. Bij sommige ouders/verzorgers komt de mail in de spam-box 
of ongewenste e-mail terecht, hiervoor is het van belang om de volgende afzender als veilig te 
markeren: mailservice@email.parnassys.net. 
 
Communicatie met de stamgroepleider van uw kind 
Vandaag ontvangt u informatie over het thuis aanbieden van verwerking en lesstof aan uw kind. Het 
kan natuurlijk gebeuren dat u naar aanleiding van deze informatie vragen/opmerkingen heeft aan de 
stamgroepleider. Via Parro is het vanaf nu mogelijk om een gesprek met de stamgroepleider te starten. 
De stamgroepleiders nemen de komende tijd op de ochtenden tot 12.00 uur de tijd om te reageren op 
de gestelde vragen. Ook zullen zij (waar nodig) contact hebben met u om feedback te geven aan het 
kind over de gemaakte vorderingen.  
 
Mochten er vragen zijn, dan ben ik bereikbaar via mail: a.vos@franciscus-nunspeet.nl.  
 
Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
Met vriendelijke groet, 
Andy Vos 
Directeur 
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