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VAN HET TEAM 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
Het is oktober, de herfst doet zijn intrede, en dat is te merken aan het weer. De 
temperatuur gaat naar beneden en we hebben te maken met meer regen en wind.  
Ondertussen zit (-ten) uw kind (-eren) weer een aantal weken bij de nieuwe leerkracht  
(-en) in de groep. De afgelopen weken heb ik veel groepsbezoeken gedaan en gezien dat 
iedereen aan elkaar gewend is.  
 
Afgelopen week waren er veel ouders in de verschillende groepen om te vertellen over hun 
beroep. Het thema van de Kinderboekenweek is “worden wat je wil”. Van mijn collega’s 
hoor ik mooie en enthousiaste verhalen over de verschillende beroepen die ouders 
presenteren. Fijn dat ouders dit willen doen en vooral fijn dat dit weer gewoon kan. 
 
Voor de scholen in het midden en noorden van het land is het volgende week 
herfstvakantie. De scholen in het zuiden (wij dus) mogen nog een weekje door. Voor ons 
start de herfstvakantie op maandag 25 oktober. Nog even ter herinnering, op maandag 1 
november zijn alle leerlingen ook vrij in verband met de INOS studiedag.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts – directeur  
 
SQUID GAME 
 
Deze week was er regelmatig aandacht voor de Netflix serie Squid Game in de media. 
In deze Koreaanse serie spelen volwassenen kinderspelletjes zoals AnneMaria KoekKoek. 
Wanneer een spel verloren wordt, heeft dit vaak gruwelijke gevolgen voor de deelnemers. 
We hebben gemerkt dat Squid Game ook leeft in onze hogere groepen. Dit merken we bij 
het naspelen van een aantal spelletjes uit de serie. Gelukkig heeft dit geen nare gevolgen. 
Echter, willen wij dit wel onder de aandacht brengen. Het is niet aan ons om te bepalen 
wat onze leerlingen thuis kijken, wel willen wij u er op attenderen dat dit leeft op school 
en dat de kijkwijzer voor deze serie is aangepast naar 16+.  
 
Klik hier voor een item uit het Jeugdjournaal.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marc Embregts - directeur 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjeugdjournaal.nl%2Fartikel%2F2401416-zorgen-over-kinderen-die-de-serie-squid-game-kijken.html&data=04%7C01%7Cmadelon.bakker%40inos.nl%7Cdd05a54bde1149ae337e08d98e2cbf86%7C81b46caa75e947608e7c5db464c23f28%7C0%7C0%7C637697145097969250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YHJvrYjB4XtpGnF9VOW5zCZB61%2FA80PqAsyOLV3X8HY%3D&reserved=0


OUDERPORTAAL 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
We willen u vragen om in het ouderportaal van Parnassys te controleren of de gegevens die 
daarin vermeld staan kloppen. Mocht u de inloggegevens voor het ouderportaal niet meer 
hebben of heeft u deze nooit ontvangen, dan kunt u een mailtje sturen aan 
madelon.bakker@inos.nl of bellen met onze administratief medewerkster Madelon op 
telefoonnummer 076-5876528.  
 
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
 

 
 
 
 
NIEUWS VANUIT DE GMR 
 
EVEN VOORSTELLEN: NIEUW LID GMR 
 
Ton Jacobs is dit schooljaar gestart als nieuw ouderlid in de GMR. Hij volgt de vertrokken 
Harold Bovenlander op. De GMR is erg blij met een volledige bezetting van 7 ouders en 
medewerkers. 
 

mailto:madelon.bakker@inos.nl


Ton stelt zich graag aan jullie voor: 
Ik ben getrouwd met Danielle en heb twee dochters Louise van (11 jaar) en Rosalie van  
(9 jaar) die nu op de Kbs Kievitsloop zitten. In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij 
Boels Rental in de functie van accountmanager. 
 
Als ouder vind ik de GMR belangrijk omdat ik dan een 
bijdrage kan leveren aan goed  functionerend 
onderwijs voor alle kinderen en ouders. Met mijn 
kennis en ervaring wil ik graag een positieve invloed 
hebben op de te nemen beslissingen en adviezen.  
 
Ik kijk uit naar een prettige en transparante 
samenwerking om gezamenlijk te werken aan de 
toekomst bij scholen waar kinderen zich veilig voelen, 
met veel plezier komen en ouders hun kinderen met 
een goed gevoel kunnen brengen. 
 
Dit schooljaar volgen weer verkiezingen en kunnen alle 
ouders en medewerkers van INOS zich kandidaat 
stellen. Wil je meer weten over de GMR?  
Ga naar  
https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/ 
 
 

https://inos.nl/wie-zijn-wij/medezeggenschap/

