
 

 

Nieuwsbrief 2       4 september 2020 

 

Eerste schoolweek 
De eerste dagen zitten er op en als ik zo om mij heen heb gekeken was het gezellig in de groepen en 
werd er alweer hard gewerkt. 
Fijn dat we alle kinderen weer gezien hebben. 
 
Tweedaagse team 
Afgelopen maandag en dinsdag zat het gehele team in Renesse voor de jaarlijkse tweedaagse. Op 
maandag hebben we een divers programma gehad met een stukje visie vorming, uitleg van de 
nieuwe methode ‘Zangexpress’ en hebben we gewerkt aan een stukje teambuilding. Op dinsdag 
kwam er een trainer vanuit Academica die ons de basis van het werken in leerteams heeft 
bijgebracht. We hebben hier vorig schooljaar al een start mee gemaakt, maar hij heeft ons tips 
gegeven om nog efficiënter inhoudelijk met elkaar te overleggen.  

 
 

 
Gratis proefles zang groep 3 t/m 8 
Maandag 7 september kunnen de kinderen uit groep 3 t/m 8 die dat leuk vinden een gratis proefles 
bijwonen van de zangjuf Roosje Slooter van Villa Voice. De les is van 15:45- 16:15 in de 
gemeenschappelijke ruimte.  Als er genoeg animo is zou het zo kunnen zijn dat Roosje dit wekelijks 
op de Violier komt geven (tegen betaling). Hopelijk komen er maandag veel kinderen om deze les bij 
te wonen. 
 
Gezonde school 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gezond zijn en gezonde voeding hoort hier ook bij. Op 
woensdag houden wij hierom een ‘gezonde dag’. De kinderen nemen deze dag water mee en een 
gezonde pauze hap (groente, fruit, noten o.i.d.). 
 
Traktaties 
De regels rondom de traktaties blijven gelijk aan voor de vakantie. Zolang er Corona is mogen alleen 
in fabriek verpakte traktaties worden getrakteerd. Een gezonde traktatie zoals een mandarijn kan 
uiteraard ook.   
 
  



 

 

Informatieavond/ kijkmiddagen 
In de kalender van dit schooljaar staan er diverse ouderactiviteiten gepland. We zijn met het team 
aan het nadenken hoe deze vorm te geven. Houd er rekening mee dat een aantal van deze 
activiteiten niet door kunnen gaan i.v.m. Corona. In de volgende nieuwsbrief zal ik vermelden wat we 
hebben besloten over de informatieavonden.  
 
Parro 
Een aantal ouders heeft problemen ondervonden met Parro door een systeemwijziging bij Parnassys 
(ons administratiesysteem). Wanneer u geen berichten ontvangt, zou u uw mailadres dan kunnen 
mailen aan Melissa, zij maakt het dan in orde. M.Noya@primoschiedam.nl. Wanneer u vervolgens de 
app verwijdert en opnieuw installeert, dan zou het goed moeten komen. Excuses voor het ongemak. 
 
TSO-Nieuws 
De schooltijden zijn weer als vroeger. Dat betekent een gewone TSO.  De TSO-medewerkers  hebben 
de kinderen enorm gemist en zijn weer met veel plezier gestart.  Alle vaste dagen van vorig 
schooljaar zijn het uitgangspunt voor dit schooljaar en staan op de weeklijst voor  TSO in het 
OpvangRegistratieSysteem (ORS). 
Toch gaat door  coronamaatregelen  het net allemaal wat anders, en ook voor u.  
Zo worden de kinderen op het schoolplein afgegeven aan de leerkracht, waardoor u niets op de 
weeklijst bij de klas kan invullen.  
 

Wat  U moet doen 
• Uw kind  komt op een vaste tso-dag: NIETS 
• Uw kind is ziek op een vaste tso-dag:  

- U heeft doorgegeven aan Frank (de congiërge), dan is dat voldoende 
- U heeft het doorgegeven aan de leerkracht, svp ook aan mij via de app, mail of telefonisch. 

• Uw kind komt extra of wisselend: Doorgeven via de app, mail of telefonisch 
• andere vragen/opmerkingen/wijzigingen: Doorgeven via de app, mail of telefonisch 

  
Mijn gegevens: 
App (0615567051) of mail (tsoviolier@komkids.info)  
 
 

Oproep 
Heeft u nog (oude) tennisballen thuis? U kunt de kinderen er superblij mee maken.  
 
Tot groot plezier van de kinderen en leerkrachten kunnen de kinderen wat langer buiten spelen want 
een kwartiertje vonden ze toch echt te kort.  Zo verzinnen ze bijvoorbeeld allerlei spelletjes , waarbij 
ze een tennisbal nodig hebben. Helaas gaat er geregeld  per ongeluk een tennisbal op het dak van de 
sportschool of school, waardoor ze  niet aan te slepen zijn.   
  
Corry Conijn 
TSO coördinator 
 
 
Belangrijke data: 
21 en 22 september Schoolfotograaf 
22 september   Informatieavond 4 t/m 7 o.v.b. 
24 september  Informatieavond 1/ 2 en 8 o.v.b. 
28 september  Boekenmarkt o.v.b. 
Week 5 oktober Toetsweek groep 4 t/m 8 


