Nieuwsbrief 12 juni 2020
Opnames voor het wervingsfilmpje
Zoals eerder al is aangekondigd zal op iedere school van Primo een nieuw filmpje
gemaakt worden voor de website van de school. De opnames zouden al begin maart
plaatsvinden maar door de Corona moest dit worden uitgesteld. Nu we er weer
allemaal zijn zullen de opnames plaatsvinden op vrijdag 19 juni aanstaande. Heeft u
er bezwaar tegen dat uw kind in beeld wordt genomen, geeft u dit dan aan de
leerkracht door.

Juffen- en meesterdag
Heel veel zaken zijn geschrapt van de kalender
maar de traditionele juffen en meesterdag op
woensdag 1 juli gaat gewoon door! De
leerkracht van uw kind zal via Parro meer
informatie geven over deze dag. De
schooltijden op deze woensdag blijven
hetzelfde. Dus om 12.15 komen de kinderen uit
school.

Afstand houden
We willen u er nog een keer op attent maken dat er geen ouders in de school mogen
ook niet over de drempel. Als u iets vergeten bent bijvoorbeeld een pauzehapje,
geeft u dit dan af aan Frank of vertrouwt u erop dat andere kinderen heel goed
kunnen delen.
Afstand houden gaat heel goed maar toch zien we dat het gemak er een beetje
insluipt.

Het uitgaan van de school gaat voornamelijk goed maar we zien toch dat er ouders
gezellig kletsend zich op een kluitje door het hek proppen. Houdt u alstublieft afstand
ook als u achter elkaar het hek uitloopt. Er zijn nu aan beide zijden een markeringen
aangebracht met anderhalve meter tussenruimte.
We willen u ook vragen om niet vlakbij het hek op uw kind te wachten en 1 ½ meter
afstand te houden van het hek zodat iedereen veilig naar buiten kan.
Houdt u zich voor uzelf en voor elkaar alstublieft aan de voorschriften. De ouders
van de groepen 3 ™ 5 mogen op het plein in het daarvoor bestemde vak wachten.
Als uw kind u heeft gevonden wilt u dan gelijk het plein aflopen en niet met een
groepje blijven kletsen.

Nieuws van Blieb
We hebben goed nieuws! Bliep, hét Schiedamse online kind platform voor kinderen,
jongeren, ouders en andere personen die betrokken zijn bij het opvoeden van kinderen tot
18 jaar, is online. Om dit te vieren krijgen Schiedamse kinderen van groep 5 t/m 8 een gratis
te gek zomer doe-boek, waar zij zich de komende zomervakantie thuis goed mee kunnen
vermaken. We schenken het Bliep zomerboek ook graag aan de leerlingen van jullie school!
Op Bliep (www.blieppas.nl) vind je op één plek alle informatie over regelingen en
voorzieningen die als doel hebben om kinderen fijn op te laten groeien. Bliep is er in het
bijzonder voor al die kinderen in Schiedam voor wie fijn opgroeien vanwege een
ingewikkelde thuissituatie niet zomaar vanzelfsprekend is.

Volgend schooljaar
Volgende week vrijdag 19 juni ontvangt u van ons de jaarplanning,
het infoboekje en de klassenindeling.
Het laatste rapport
De groepen 3 t/m 7 nemen in deze periode (vanaf 8 juni) de methodetoetsen af.
Deze gegevens krijgt u als een cijferlijst mee in het laatste rapport. Voor de kleuters
wordt de Bososlijst in het rapport meegegeven. De kinderen van groep 8 krijgen wel
het gehele rapport mee met de resultaten van de laatste toetsen. Zij mogen het
rapport uiteraard houden.
We nemen wel de Boom toets technisch lezen in deze periode af. We willen met
deze meting kunnen bepalen hoe de schoolvrije periode invloed heeft gehad op de
leestechniek van onze kinderen.
We starten het nieuwe schooljaar met de andere BOOM toetsen van het landelijke
leerlingvolgsysteem (spelling, rekenen en begrijpend lezen). We weten dan goed
waar we staan en kunnen ons onderwijs daarop inrichten.

Gesprekken: Met de ouders van de groep 7 kinderen wordt geen eindgesprek
gehouden in verband met de voorlopig adviesgesprekken die aan het begin van het
schooljaar plaatsvinden.
Er vinden verder geen fysieke gesprekken plaats. De leerkracht neemt contact met u
op alleen als hij of zij vindt dat een bespreking nodig is. U als ouder kunt ook bij de
leerkracht aangeven als u naar aanleiding van het rapport nog vragen hebt. De
gesprekken gaan uitsluitend telefonisch.
Groep 8
De kinderen en de ouders van groep 8 krijgen in de loop van volgende week
het programmaboekje uitgereikt. Hierin is van A tot Z te lezen hoe de invulling
is van de kampweek die niet doorgaat, de musical en het afscheid.
Een fijn weekend allemaal!

