Nieuwsbrief 31 januari 2020
Beste ouders,
Ondanks het staken vandaag toch een korte nieuwsbrief. Omdat toch al heel veel
mensen binnen Primo op de hoogte zijn wil ik u via deze weg meedelen dat ik aan
het eind van het schooljaar zal stoppen als directeur van de Violier. In oktober dit
jaar bereik ik de leeftijd van 65. Ik stop dan echter nog niet helemaal met werken
want voor Primo zal ik nog een aantal projecten blijven coördineren.
Ook zullen Janna Spek en Marianne Hanswijk na de zomervakantie van een
welverdiend pensioen gaan genieten. We zullen dus gedrieën afscheid nemen van
de Violier. Maar voorlopig is het (gelukkig) nog niet zo ver want het afscheid zal hoe
dan ook een zware dobber zijn!

De Bibliotheek heeft de Violier uitgekozen voor hun reclamecampagne. In onze
bibliotheek zijn een aantal foto’s gemaakt die gebruikt gaan worden om het lezen te
bevorderen. Hieronder zijn er al een paar te zien.

TSO-Komkidsnieuws Normaliter wordt er elke dag
voorgelezen bij de groepen 1-3 door een van de TSO-medewerkers. Zo wordt de
taalontwikkeling gestimuleerd. Afgelopen week was het Nationale voorleesweek en
dan is het natuurlijk leuk om daar een speciaal tintje aan te geven.
Zo heeft juf Peggy het verhaal “De nieuwe kleren van de
Keizer” voorgelezen. De kinderen hebben met volle
aandacht geluisterd en bij het zien van de blote koning
op de afbeelding was het gedaan met de rust. Wat
moesten de kinderen lachen. Bij de kleuters is er onder
andere voorgelezen door Sophie en Elien van groep 8,
juf Sandra en Lucienne, juf Lia van de Bso en stagiaire
Fee . Al met al een groot succes.

Dinsdag was er een workshop voor
de bovenbouw “voorbereiding op
Henna” gegeven door tso
medewerker Uzma. De kinderen
waren dolenthousiast. Hiernaast het
resultaat.

Maandag beginnen we aan een nieuwe maand, zijn de Brexiten de staking achter de
rug en kunnen we in alle rust en geconcentreerd aan de toetsweken beginnen.
Belangrijke data
Maandag 27 januari t/m 7 februari:

Rapportgesprekken groep 1/2

Maandag 3 februari t/m 14 februari:

Toetsweken groep 3 t/m 8

Maandag 17 februari:

Definitief advies groepen 8

Donderdag 20 februari:

Primo Studiedag, kinderen vrij

Vrijdag 21 februari:

Sportdag Violier en Viooltjes

Maandag 24 Februari t/m
dinsdag 3 maart:

Voorjaarsvakantie

