
 

 

Nieuwsbrief 7        januari 2023 

Algemeen 
Allereerst de beste wensen voor 2023. 
De kerstbomen zijn de school alweer uit en naar wat ik zo her en der gehoord heb, heeft iedereen 
genoten van de kerstvakantie. 
De komende periode is een enigszins rustige periode wat betreft de festiviteiten. Wel staan de 
rapportgesprekken en de definitieve adviezen voor groep 8 weer voor de deur. In de volgende 
nieuwsbrief hoort u hier meer over. 
Juf Liane is afgelopen vrijdag voor het eerst weer geweest. De behandelingen zijn achter de rug en nu 
mag ze langzaamaan gaan opbouwen. Zij zal beginnen met haar re-integratie in de school. Juf 
Christel is voorzichtig ook weer wat uurtjes in de school, maar zal in eerste instantie met name 
buiten de klas aan het werk zijn. Juf Claudi is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Fijn om weer 
bijna compleet te zijn. 
 
Letterfeest 
Afgelopen vrijdag was het feest in de groepen 3. Voor de kerstvakantie hebben de kinderen de 
laatste letters geleerd, dus nu kunnen ze alles lezen. Dit werd gevierd met een speurtocht door de 
school en na afloop kregen alle kinderen hun letterdiploma uitgereikt. Wat fijn om te zien dat er 
zoveel ouders/ belangstellenden bij waren om dit moment mee te vieren. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
De betaallink is op 10 januari via Parro verstuurd. Mocht u nog niet hebben betaald, geen probleem, 
het systeem stuurt automatisch over een aantal weken een herinnering.  
 
Bibliotheek ouders/opa’s/ oma’s -herhaling- 
Op dit moment hebben we 4 bibliotheek ouders, maar we zijn nog op zoek naar wat extra mensen 
die het ook leuk vinden om kinderen te stimuleren tot lezen en hen te helpen met het kiezen van een 
geschikt boek. Daarnaast dienen de boeken ingenomen en uitgeleend te worden via een digitaal 
systeem. Lijkt het u leuk (of kent u iemand in uw naaste omgeving) om iets voor de school te 
betekenen en te helpen in de bibliotheek of wilt u meer informatie? Stuurt u dan een mail naar juf 
Marjolein: m.hoevenagel@primoschiedam.nl. 
 
Batterijen Battle 
Eind vorig schooljaar heeft de Violier meegedaan aan de batterijen battle. We hebben helaas niet 
gewonnen, maar wel een enorme hoeveelheid oude batterijen verzameld. In de bijlage kunt u het 
resultaat van deze actie lezen. 
 
Voedselbank 
Heeft u nog iets in de kast wat u zou kunnen en willen doneren aan de voedselbank dan kan dat deze 
week t/m 20 januari. Op Parro heeft u hierover een bericht gekregen van Monique van der Helm (dit 
was op 10 januari). 
 
 

Belangrijke data 

19 januari  Ouder/ kind activiteit groep 1 t/m 4 
23-01 t/m 03-02 Rapportgesprekken groep 1/ 2 
14 en 16-02  Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
15-02   Definitief adviesgesprekken groep 8 (kinderen groep 8 zijn vrij) 
25-02 t/m 05-03 Voorjaarsvakantie 
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