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Beste ouders, verzorgers,
De vakantie zit er weer (bijna) op. Wij hopen dat u het allen
fijn heeft gehad en dat de kinderen zin hebben in het nieuwe
schooljaar. Het schoolteam is de afgelopen week al hard aan
het werk geweest met voorbereiden, inrichten en overdragen
van de groepen en hebben ook veel zin om met hun nieuwe
groep aan de slag te gaan.
I

Ik breng u nog even in herinnering dat wij starten op woensdag 30 augustus aanstaande. Maandag
en dinsdag verblijft het gehele team in Renesse voor een studie-tweedaagse. We verdiepen ons in
een aantal speerpunten voor het komend jaar (projectaanpak, leesonderwijs en muziek). Aan het
eind van ieder schooljaar evalueren wij het jaar en kijken vooral naar wat bereikt is, waar de
punten op de i moeten en waar onderhoud nodig is vanwege bijvoorbeeld nieuwe inzichten,
afgeschreven methodes of ontevredenheid over inhoud of resultaten of aanvullende regelgeving
vanuit het ministerie. Dit jaar zal de onder andere de projectaanpak zoals vorig schooljaar in groep
8 is uitgerold en ontwikkeld door Kelly en Rebecca verder vorm krijgen in de andere groepen.
Tijdens de tweedaagse kunnen wij de tijd nemen om van elkaar te leren, af te stemmen en
afspraken te maken. Op de informatieavond zult u daar meer over horen.

Personele zaken:
Groep 3: Miranda van Oers gaat dit schooljaar een dag minder werken. Op de maandag staat
Marianne Hanswijk ingeroosterd. Marianne neemt een aantal taken over van Melissa Noya die met
zwangerschapsverlof is en zal gedurende deze periode geen groep begeleiden. Juf Josta heeft voor
de vakantie ingevallen in groep 1/2 B. Zij zal voorlopig op de maandag groep 3 waarnemen.
Kleutergroep 1/2C: Helaas is Saskia Goudswaard nog niet hersteld na haar zwangerschap. Op de
maandag en dinsdag zal Samantha de Roodt de vervanging waarnemen tot Saskia volledig is
hersteld. Samantha heeft haar Lio stage vorig schooljaar in deze groep afgerond. Saskia zal wel op
de maandagen en dinsdagen met een groeirooster re-integreren en regelmatig in de groep aanwezig
zijn en/of een op een of in een groepje met kinderen werken.
Groep 4: Marjolein Hoevenagel zal na haar zwangerschap weer starten in groep 4 als duo van
Chanine Buursema. Wegens lichamelijke beperkingen zal zij op de maandag t/m de woensdag nog
ondersteund worden door Rosan Lingmont. Rosan heeft haar Lio stage vorig schooljaar afgerond in
groep 7. Rosan volgt de academische Pabo en zal tevens het onderzoek voor haar Master (werken
met Snappet) op de Violier uitvoeren.
Na de herfstvakantie zal Chanine afscheid nemen van de Violier. Chanine zal dan in haar woonplaats
Alblasserdam op een basisschool komen te werken. Voor de Violier erg jammer maar heel fijn voor
Chanine die dan geen files en lange reistijden meer hoeft te ondergaan. We zullen te zijner tijd
gepast afscheid van haar nemen. Het komt mooi uit dat Rosan tegen die tijd de donderdag en de
vrijdag van Chanine zal kunnen overnemen.

Personeelstekort
We zijn als team heel blij dat wij de formatie voor de zomervakantie hebben kunnen invullen.
Wegens het grote tekort aan onderwijs-gevend en
ondersteunend personeel had een aantal scholen, ook van onze
eigen stichting, tot op het laatste moment niet voor iedere
groep een leerkracht beschikbaar. Ook heeft een aantal
leerkrachten tot in de laatste schoolweek, door een groot aantal
vacatures, de stap genomen om eens van werkomgeving te
veranderen. Over de hele regio en daarbuiten leidde dit tot een
soort stoelendans. In onze eigen Stichting Primo zijn op dit
moment de meeste vacatures ingevuld maar we zijn nog voor verschillende scholen op zoek naar
een vakleerkracht gymnastiek en een stuk of 4 leerkrachten. Kent u iemand in uw netwerk die full

time of part time wil werken bij onze Stichting, laat het mij weten! Ook zijn we nog op zoek naar
mensen die de invalpool willen versterken. Deze pool is nagenoeg leeg omdat de meesten een
reguliere baan hebben aangenomen. Dat betekent dat in het geval van ziekte er geen vervanging
mogelijk is. Scholen en het bestuur zullen zich beraden hoe hiermee om te gaan. Eventuele
oplossingen en plannen zullen in de GMR besproken worden. We houden u op de hoogte.

Regels van de school

Vorig jaar is al met u gedeeld via de nieuwsbrief dat het erg
hinderlijk is als een kind te laat komt en het begin van de
les stoort. In sommige groepen leek te laat komen bij een
aantal kinderen en gezinnen meer regel dan uitzondering.
Vanaf groep 4 worden kinderen die te laat komen naar mij
gestuurd voor een te laat-briefje. 3 Keer te laat moet
gemeld worden bij leerplicht. Uiteraard verwachten we van de ouders van groep 1 t/m 3 dat zij hun
kind op tijd naar school brengen. Ook in deze groepen geldt 3 keer te laat wordt bij Leerplicht
gemeld. Natuurlijk zijn er ouders en kinderen die nooit, of bij hoge uitzondering te laat komen.
Deze ouders en kinderen vinden het ook heel fijn als de les op tijd begint en er bij de instructie niet
gestoord wordt.
Verder zijn de ouders van de kleuters zeer welkom in de groep, maar om 08:30 moet echt de deur
dicht! Wij vinden het fijn als de juf de tijd krijgt om alle kinderen te begroeten. Een verzoek aan u
als ouder om hier ook rekening mee te houden en niet te lang beslag te leggen op de tijd van de
juf; een korte mededeling kan natuurlijk wel! Als u iets belangrijks wilt bespreken kunt u altijd een
afspraak maken.
De ouders van groep 3 zijn tot de kerstvakantie welkom om hun kind naar de klas te begeleiden. Na
de kerstvakantie mogen de kinderen alleen naar boven. De kinderen vanaf groep 4 gaan vanaf het
begin van het schooljaar alleen naar de groep behalve op de eerste schooldag. Dan zijn alle ouders
natuurlijk welkom in de groep. Alle kinderen zijn voor de vakantie in hun nieuwe lokaal geweest
met de nieuwe leerkracht. Zij weten dus waar zij naar toe moeten en kunnen u de weg wijzen. Het
is fijn als u hierna zoveel mogelijk afscheid neemt van uw kind voor de deur van de school. Voor een
jarige leerling maken wij vanzelfsprekend een uitzondering.

Ingangen
Wij vragen u zo veel mogelijk gebruik te maken van de ingangen die bedoeld zijn voor de
verschillende bouwen. De tussendeuren op de begane grond staan nu nog open maar zullen zodra de
temperatuur daalt weer gesloten worden. De kleuterouders wordt dan gevraagd via de
kleuteringang naar binnen te gaan.

Gymtijden: Kijkt u voor woensdag nog even naar de gymtijden in het informatieboekje dat voor de
vakantie via Parro aan u gestuurd is.

Informatie
We hebben tijdens onze eerste teamvergadering met elkaar besloten dat we
de informatie naar u vanaf dit schooljaar alleen via Parro verzorgen. Alles
wat nu via Klasbord wordt gecommuniceerd, kan ook via Parro, inclusief
foto’s sturen. Ook de nieuwsbrief wordt zoals u ziet niet meer per mail,
maar via Parro verstuurd. Veel ouders hebben ons erop gewezen dat er te
veel verschillende informatiekanalen zijn. We zullen nog selectief gebruik maken van Facebook als
er bijzondere schoolbrede gebeurtenissen plaatsvinden die wij met de buitenwereld willen delen.
Ik kan u nog veel vertellen over de plannen die we hebben voor het komend jaar en de projecten,
sporttoernooien en uitstapjes die wij voor de kinderen in petto hebben, maar daar wordt u de
komende tijd door de leerkracht via Parro van op de hoogte gehouden.
Namens het team wens ik u een fijn weekend en we kijken er naar uit de kinderen woensdag weer
te kunnen begroeten.

Betty van Dam

