Nieuwsbrief 8 februari 2019
De nationale voorleesweek
De jaarlijkse Nationale voorleesweek is weer achter de rug.
Zoals u wellicht weet wordt er bij de onderbouw dagelijks
voorgelezen door TSO- medewerkers. De kinderen zijn er
aan gewend om ongeveer tien minuten rustig te eten en
ondertussen te luisteren naar het verhaal dat voorgelezen
wordt. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Kinderen krijgen
de tijd om hun boterham in alle rust op te eten en tegelijk is er
aandacht voor de taalontwikkeling. Bij de groepen 3 en 4
worden er ook geregeld vragen gesteld door de
TSO-medewerker over het verhaal waar de kinderen graag
antwoord op geven. Tijdens de nationale voorleesweek
waren juf Kelly van groep 7, juf Debby van de BSO, meester
Arnaud en Helma, coördinator van alle TSO van Komkids
uitgenodigd. Ze hebben met plezier voorgelezen en de
kinderen vonden het ook superleuk. De kinderen van de
groepen 5, 5/6 en 6 luisterden 20 minuten ademloos naar
enkele korte verhalen uit het boek Griezels van Roald Dahl.
Game Fortnite
Veel kinderen, met name de jongens spelen thuis het spel Fortnite. Dit spel is bedoeld voor
kinderen vanaf 12 jaar dat in teams gespeeld wordt. Echter bij een team is er, volgens de
kinderen, meestal één kind dat minder presteert of slecht is. Het spel wordt thuis gespeeld
maar wij merken dat er tijdens de TSO veel over gesproken wordt en er regelmatig
conflicten ontstaan met huilpartijen en boze gezichten. Zoals u wellicht zult begrijpen zien wij
graag dat deze conflicten voorkomen worden bij de TSO. We zouden het zeer op prijs
stellen als u hierover met uw kind in gesprek wilt gaan als dat van toepassing is.
Alvast bedankt voor de medewerking. Heeft u over het bovenstaande nog vragen of
opmerkingen, dan hoor ik het natuurlijk graag.
Corry Conijn
TSO-coördinator.

De kinderraad
Gisteren 7 februari vond de eerste vergadering van de
kinderraad plaats. Het heeft even geduurd omdat de
kinderen van de kinderraad van vorig jaar uit groep 8 van
school af zijn en er nieuwe leden gezocht moesten
worden. Ook was een nieuwe voorzitter nodig omdat juf
Miranda en juf Monique van de Minkelis andere taken
toebedeeld hebben gekregen. Nu is de nieuwe voorzitter
gekozen en dat is juf Betty. Er mag nu ook in haar kantoor
vergaderd worden. De kinderraad bestaat net als vorig
jaar geheel uit meiden. Er zijn data vastgesteld voor de
komende vergaderingen dit schooljaar, de app groep is
bijgewerkt en er zijn onderwerpen gekozen die belangrijk
zijn om dit schooljaar te bespreken. Er zijn een aantal
lopende grote thema’s zoals het schoolplein en Gezonde
School/Eco School maar er kwam ook een wat praktischer
onderwerp ter sprake zoals WC borstels! Alle leden waren erg enthousiast over de nieuwe
tekeningen van het schoolplein. Zij vinden het wel erg lang duren en daar hebben zij gelijk
in. Het wachten is op goedkeuring van de gemeente om een deel van de voorkant van de
school te betrekken in het plan. De kinderen van de kinderraad willen zich graag persoonlijk
in alle groepen komen voorstellen en uitleggen hoe je ideeën en opmerkingen aan hen kan
richten. Zij zullen ook regelmatig een stukje schrijven in deze nieuwsbrief.
Op de foto vlnr achter: Nora uit groep 5, Esmee uit groep 8, Emma uit groep 5/6
Vlnr voor: Erin uit groep 7/8, Lotte uit groep 7/8 en Suuze uit groep 7.

Brieven naar Nothingham
Juf Sandra die in groep 8 haar Lio stage loopt heeft een periode in
Engeland stage gelopen op een school in Nothingham, de stad van
Robin Hood inderdaad: The Willowfarm Primaryschool.
Aan de kinderen van haar Engelse klas hebben de kinderen van
onze groep 8 brieven gestuurd. In hun brief hebben zij verteld over
zichzelf en over de Nederlandse scholen. Precies 31 kinderen uit
de klas uit Nothingham ontvangen volgende week 31 brieven van
onze groep 8. We hopen maar dat zij terugschrijven en er een
levendige correspondentie ontstaat! Op de foto ziet u alle versierde
enveloppen. In een grote envelop worden ze naar Engeland
gestuurd.

Misschien heeft u ook van uw zoon of dochter gehoord dat wij voor
Engels nieuw materiaal aan het uittesten zijn. De methodes die de
school aan het begin van het Early Bird traject heeft aangeschaft zijn aan vernieuwing toe. Er is een
werkgroep Engels die de ervaringen met nieuwe methodes en materiaal inventariseert. De werkgroep
komt uiteindelijk met een voorstel naar het MT. Er wordt goed gekeken naar de doorgaande lijn en
omdat we verschillende lessen kunnen uittesten wordt de de beleving en de mening van de kinderen
ook meegenomen in de keuze. De definitieve beslissing zal in ieder geval voor de zomervakantie
worden genomen zodat we in het nieuwe schooljaar met een verse start kunnen beginnen.

De ambulance

De kleutergroepen hebben al uitgebreid foto-rapportages op Parro geplaatst van het “inkijkje” in de
ambulance. Aan deze kleuters kunt u zien: Het was een hele serieuze en indrukwekkende zaak!
De Raad van Toezicht
Vanmorgen kwam zoals eerder gemeld de leden van de Raad van Toezicht op bezoek bij de Violier.
Zij hebben veel vragen gesteld en de school van boven naar beneden bekeken. Zij waren heel
enthousiast en hadden 100 vragen. Het vervult je altijd met trots als mensen met “verse” ogen
benoemen wat ze allemaal zien en mooi vinden aan de school. Zaken die je zelf soms niet meer ziet
als je ze iedere dag tegenkomt. Zij waren onder de indruk van het harde en efficiënte werken met de
Snappet in groep ⅚ en de gezellige sfeer bij de kleuters, de inrichting van de bovenste verdieping en
het harde werken van deze grote kinderen. Ook zagen ze een groep die tussendoor even de armen
en benen losgooide tijdens een energie dans, een energizer zoals we dat noemen. Ik moest hen
weerhouden om mee te gaan doen; het moest niet te gek worden! Het was een fijn bezoek waar ik
met plezier en trots op terugkijk. Op de site van de Stichting www.Primoschiedam.nl kunt u lezen wat
de uitgangspunten en werkwijze zijn van de Raad van Toezicht en hoe het bestuur geregeld is.

De voorzitter van het Primo bestuur is de heer Foort van Oosten. In het stadsblad van deze week
heeft u kunnen lezen dat hij zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer inruilt voor het
burgemeesterschap van de gemeente Nissewaard. Hij heeft aangegeven wel de voorzitter te willen
blijven van de Raad van Toezicht van Primo voor zover zijn nieuwe functie dit toelaat.
Volgende week vrijdag 15 februari zullen de bovenbouwgroepen Corpus gaan bezoeken. Bij deze
vast dank aan de ouders die dit interessante uitstapje mogelijk maken!
Heel fijn weekend allen!

