Nieuwsbrief 17 januari 2020
Beste ouders en verzorgers,
Er is veel te doen over de stakingsdagen 30 en 31 januari. Alle scholen van ons bestuur
Primo hebben stakers en niet-stakers in het team. U heeft op Parro van de leerkracht van
uw kind een bericht gekregen of en wanneer zij of hij staakt. Sommige leerkrachten staken
beide dagen; sommige leerkrachten kiezen ervoor om een dag te staken en sommigen
kiezen ervoor om niet te staken. Er worden op deze dagen geen kinderen opgevangen door
de school.
KomKids zal deze keer een algemeen programma aanbieden op diverse (sport)locaties met leuke
activiteiten voor kinderen van de BSO maar ook voor kinderen die geen gebruik maken van de BSO.
Helaas is daar op dit moment nog geen brief naar de ouders over ontvangen. Zodra hier meer over
bekend is laat ik het u onmiddellijk weten.

Kay is geboren!!!
We zijn blij u mee te kunnen delen dat Kelly op 24 december op kerstavond is bevallen van
een zoon; ongeveer een weekje later dan de uitgerekende datum. Alles gaat prima en
Mariska en ik gaan maandag aanstaande op visite. Hieronder vast een paar foto’s van Kay.

Feest voor de jubilarissen
Vrijdag jl vierden wij het 25 jarige jubileum van Monique van der Helm en Monique van der
Minkelis EN het 40 jarig jubileum van onze juf Sylvia.
Het was erg gezellig tijdens de borrel in 1724 en later bij Lins Kitchen op het Land van
Belofte. Op naar het volgende jubileum!

Brandoefening
Afgelopen maandag hebben wij weer een ontruimingsoefening gehouden. Dit keer met een
barricade waardoor niet alle groepen via de afgesproken route naar buiten
konden. Het ging heel snel en gedisciplineerd. Frank onze hoofd BHV-er
stuurde de BHV-ers aan via de walkie talkie en kon zo informatie geven over
de looproute. Het was wel even bibberen voor iedereen maar heel snel kon
iedereen weer naar binnen! Goed gedaan!

LIO stagiaires
Februari is de maand dat de 4de jaars Pabo studenten hun LIO stage gaan lopen. LIO staat
voor Leraar in opleiding. Dit 4e jaar is aan het eind van het vorige millennium toegevoegd
aan de opleiding Pedagogische academie die destijds 3 jaar duurde. Dit was ook een gevolg
van de hervorming van het hoger onderwijs om beter aan te sluiten bij internationale
opleidingen in andere landen. Wetenschappelijke opleidingen en het hoger
beroepsonderwijs (HBO) werden op elkaar afgestemd. Dat betekende dat WO van 6 jaar

naar 4 jaar werd teruggebracht en dat HBO van 3 jaar naar 4 jaar werd opgehoogd. Dit 4e
jaar voor Pabo studenten houdt in dat zij zelfstandig als leraar opereren met een begeleider
op afstand en dat zij een onderzoek doen. LIO studenten staan in hun laatste jaar 3 dagen
voor de groep, een dag werken zij aan hun onderzoeken 1 dag zijn zij op de Pabo voor
lessen en begeleiding.
Wij zijn heel blij met LIO studenten en vinden het belangrijk om hen goed te begeleiden;
vooral in deze tijd!
Dit jaar zal Felicia Wijnhorst bij de kleuters begeleid worden door Trudy. Felicia kon niet
wachten en is deze week al begonnen.
In groep 8 bij Lucienne Brunnink zal Ronald Desaunois die we al kennen van vorige stages
in februari starten als LIO. De meeste kinderen kennen Ronald al. Ronald zal ook meegaan
op kamp en in alle andere feestelijkheden participeren.
Namens het team een heel fijn weekend toegewenst.
Belangrijke data:
20 januari:
17 februari:
20 februari.
21 februari:
24 februari:

Kijkmiddag groep 4 t/m 8
Definitieve adviezen groepen 8
Primo Studiedag, alle kinderen vrij
Sportdag in de Margriethal
Voorjaarsvakantie t/m dinsdag 3 maart

