
Beste ouders, verzorgers en kinderen van De Maasparel, 

 

Aan het begin van het schooljaar hebben we u op de hoogte gebracht van onze 

vernieuwde website, www.bsdemaasparel.nl . 

 

Zoals u weet wordt post voor onze  leerlingen op papier meegegeven maar deze 

wordt óók op de website geplaatst in de “brievenbus” onder het tabblad “onze 

school”.  

Dit betreft uitsluitend de post die voor alle leerlingen bestemd is en niet de briefjes 

die alleen een groep betreffen of info van externen.   

We merken echter dat veel ouders de weg naar deze digitale brievenbus nog niet 

gevonden hebben dus bij deze een reminder: 

 

Als u niets wilt missen kunt u zich aanmelden voor de digitale brievenbus. 

 

U vult hiervoor op onze website bij “brievenbus” uw e-mail adres in en krijgt dan via 

mail een notificatie/melding wanneer er nieuwe berichten  zijn geplaatst. 

 

Door de komst van de vernieuwde website is in juni 2016 de laatste papieren 

nieuwsbrief “Het Maaspareltje” uitgegaan.  

Op onze website kunt u zien wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren en 

wat er gebeurd is. Van verschillende activiteiten kunt u foto’s bekijken en blogs 

lezen. Ook leerlingen dragen bij door het schrijven van stukjes voor het blog bij een 

activiteit die ze gehad hebben.  

In de schoolagenda vindt u bij verschillende activiteiten handige aanvullende 

informatie. 

Onder het kopje “onze school” kunt u onder andere lezen over verschillende 

geledingen in onze school zoals oudervereniging en leerlingenraad en kunt u in de 

brievenbus de laatste post terugvinden. 

 

Wanneer er nieuwe blog- of agenda items  zijn toegevoegd ontvangt u geen 

bericht. Kijkt u hiervoor geregeld op onze site!  

 

De fotoalbums bij activiteiten zijn vanaf het nieuwe schooljaar alleen in te zien 

wanneer u inlogt. Wilt u deze fotoalbums kunnen bekijken, logt u dan in met 

volgende gegevens: 

 

Gebruikersnaam/wachtwoord: deze kunt u persoonlijk opvragen in school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team BS  De Maasparel 

 

 

 

http://www.bsdemaasparel.nl/

