Nieuwsbrief 17 april 2020
Beste ouders,
Het zal u niet ontgaan zijn dat vandaag de Koningsspelen op die op alle scholen
gevierd zou worden is vervangen
door een alternatief programma. Vele
gym- en sportdocenten hebben voor
de kinderen een programma
samengesteld, zo ook juf Susanne
samen met onze sportcoördinator juf
Mandy. Alle kinderen hebben het
instructiefilmpje ontvangen via Parro.
Ook heel leuk is dat Mariska dit
filmpje naar het jeugdjournaal heeft
gestuurd en zo is het terecht
gekomen in het NOS journaal!!
Natuurlijk niet het hele filmpje maar
het voorbeeld “koekhappen” is in het ochtendjournaal goed in beeld gebracht. (Zie
foto boven)
Nu is het zo dat deze nationale bekendheden
vanmorgen noodgedwongen al begonnen zijn met
het uitdelen van handtekeningen. Juf Suzanne
verwacht ondanks de 1 ½ meter maatschappij toch
een behoorlijke toeloop.

Aan de groepen 6, 7 en 8 is gevraagd om filmpjes en foto’s toe te sturen van “de
kinderen in actie”. Deze worden vandaag (met uw toestemming) doorgestuurd naar
het jeugdjournaal. Wie weet komen we vanavond dat weer in beeld!

Voortgang Lock down:
Zoals u weet worden er dinsdagavond 21 april nieuwe mededelingen gedaan over
de lockdown en de eventuele versoepeling van de maatregelen. Er wordt gesproken
over een gefaseerde opening. Aan de horeca, instellingen en scholen is gevraagd
om hier alvast een plan voor op te stellen. We kijken daarbij ook naar Denemarken
die deze week de scholen gefaseerd heeft open gedaan. We wachten ook nog op de
resultaten van het onderzoek waaruit moet blijken of kinderen het virus kunnen
overdragen. Vanuit Primo is er een werkgroep aan de gang dat de mogelijkheden
onderzoekt. Wij zullen als Violier na 21 april goed nadenken over de uitvoering als
na de meivakantie de scholen gefaseerd open kunnen. We houden u op de hoogte!
Voortgang sollicitatie nieuwe directeur
Zoals u weet zal ik na de zomervakantie niet meer in de functie van directeur van de
Violier bij Primo werken maar een aantal projecten gaan uitvoeren.
Ondanks de crisis is de vacature extern uitgezet en worden vanaf aanstaande
maandag gesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. De
sollicitatiecommissie bestaat zoals eerder vermeld uit de bestuurder van Primo als
voorzitter, uit 2 leden van de medezeggenschapsraad (oudergeleding en
personeelsgeleding) en een MT lid.
De hoop is dat voor de meivakantie duidelijk zal zijn wie mij na de zomervakantie
gaat opvolgen.
Woensdag 22 april studiedag
Woensdag zal een groot deel van het team de gehele dag een online scholing Close
Reading volgen. Bijna alle leerkrachten vanaf groep 5 zullen hier aan deelnemen
inclusief een aantal andere scholen van Primo. U heeft van de leerkracht via Parro
gehoord wat die dag de gang van zaken is voor de kinderen. Er is in ieder geval
geen leerkracht-leerling contact op deze dag mogelijk met de leerkrachten die deze
scholing volgen.

De Opvang in de meivakantie
In de meivakantie wordt er door de scholen geen opvang geregeld. Wel heeft
KOMKIDS een uitgebreid programma samengesteld waar kinderen zich voor kunnen
opgeven. U ontvangt vandaag apart een brief van Komkids met alle informatie.
Een mooi en fijn weekend!
Betty van Dam

