
 

 

Nieuwsbrief 6        december 2022 

Algemeen 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Nog een week en dan is de kerstvakantie een feit. 
Volgende week gaan we voor het eerst sinds 2019 een echte kerstviering houden. Voor een aantal 
kinderen is dit de eerste keer en dan heb ik het niet eens over nieuwe leerlingen of kleuters. Ik ben 
blij dat het eindelijk weer kan. De lijstjes met gerechten zijn alweer flink gevuld en het belooft weer 
een heerlijke maaltijd voor de kinderen te worden. Mocht het voor u financieel lastig zijn om iets te 
maken/ kopen voor het kerstdiner, kom dan naar mij toe en dan kan de school u hiermee helpen. 
Mij rest nu niets anders dan u fijne feestdagen en een mooi en gezond 2023 te wensen. 
 
Verkeersveiligheid rond de school 
Afgelopen maandag is er door de wijkagent gecontroleerd op de verkeersveiligheid rond de school. 
Hij is voornemens dit te herhalen. Kom zo veel mogelijk te voet of op de fiets naar school of parkeer 
bij de Dirk. Dit zorgt voor minder opstoppingen, minder frustratie en een veilige situatie voor de 
kinderen. 
 
Op tijd op school -herhaling- 
We merken dat een aantal kinderen te laat op school komt. Dat kan een keer gebeuren (zeker met 
alle werkzaamheden in de wijk), maar bent u zich ervan bewust dat het voor een kind niet prettig is 
om alleen een klas in te lopen terwijl de les al is begonnen en alle ogen op het kind zijn gericht. Voor 
de leerkracht is het natuurlijk ook niet prettig. 
Bent u onverhoopt iets verlaat, dan kunt u uw kind via de hoofdingang naar de klas laten gaan.  
Als het te vaak gebeurt dan zijn wij genoodzaakt om het te melden bij Leerrecht. Voordat wij dit 
doen, zullen wij eerst een brief meegeven. Even voor de duidelijkheid, het gaat dan natuurlijk niet 
om de mensen die enkele keer in een schooljaar te laat komt, dit is meer voor mensen die frequent 
(zonder echte reden) te laat zijn. 
 
Bibliotheek ouders/opa’s/ oma’s 
Op dit moment hebben we 3 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. 
 
 
Namens de OR: ouderbijdrage 
Zoals u al in een eerder Parro bericht heeft gelezen, krijgt u binnenkort een bericht van Schoolkassa 
om de (vrijwillige) ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 te betalen. Dit eerste bericht zal op 
dinsdag 10 januari komen, na de feestdagen. 
 
Namens de OR: kerstborrel voor ouders 
Tijdens het kerstdiner bent u van harte welkom op de kerstborrel voor ouders in het Kidsrestaurant 
van Komkids. Komt u ook gezellig langs voor een hapje en een drankje? 
 
Studiedag 9 januari 
Op maandag 9 januari heeft het team een training van Kanjer. Een groot gedeelte van het team zal 
hierna in bezit zijn van licentie C. De leerkrachten die de A of B licentie nog moeten halen, doen dit in 
de loop van het schooljaar op enkele woensdagen. 
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Belangrijke data 

22 december  Kerstviering van 17:00- 19:00 
23 december  12:00 start kerstvakantie 
09 januari  Studiedag team (Kanjertraining), kinderen zijn vrij, KomKids biedt opvang 
10 januari  Eerste schooldag in 2023 
13 januari  Letterfeest groep 3 (vanaf 13:00) 
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 
 
 
 
 
 

 


