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Algemeen
Nog even en het jaar is alweer voorbij. Dit jaar hebben we gelukkig minder last (en laten we dit
vooral zo houden) van de gevolgen van Corona. Het lijkt er nu zelfs op dat we gewoon Sinterklaas en
Kerst kunnen gaan vieren zoals wij dat altijd hebben gedaan. Indien mogelijk zelfs weer met een
kerstborrel voor ouders, hierover later meer.
Het jaar is allesbehalve rustig begonnen; er zijn veel zieke/ afwezige leerkrachten. Weet dat het team
er alles aan doet om met elkaar, wat er ook aan de hand is, de kinderen zo goed mogelijk op te
vangen zodat het onderwijs zoveel mogelijk doorgang krijgt. Ik wil in deze nieuwsbrief dan ook een
keer het team bedanken voor hun flexibiliteit, het meedenken en soms ook de extra uren die zij
willen maken. Natuurlijk zijn de oplossingen die wij bedenken niet altijd de meest charmante, maar
wij doen ons uiterste best om het ook voor jullie zo rustig mogelijk te laten verlopen.
Nieuwe juf
Op 1 december start er een nieuwe juf in groep 6. Juf Rosanne Falleh- van Herk. Zij is een oude
bekende binnen Primo en ik ben heel blij dat zij ervoor heeft gekozen om bij ons te komen werken.
Zij zal op woensdag t/m vrijdag voor de groep staan. Gisteren heeft zij al kennisgemaakt met de
kinderen.
Juf Felicia gaat i.v.m. haar studie een dag minder werken. Zij blijft op maandag in groep 5. De andere
dag zal zij wisselend worden ingezet.
Op tijd op school
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.
Bibliotheek
Op dit moment hebben we 3 bibliotheek ouders, maar we zijn nog op zoek naar wat ouders 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 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.
NSGK (namens Stichting Passie)
De collecteweek komt er weer aan, doneert u ook?
Met een donatie via deze digitale collectebus komt 50% van uw donatie ten goede aan onze ‘samen
naar school’ klas. De overige 50% gaat naar Stichting het gehandicapte kind.
Alvast bedankt.
https://hetgehandicaptekind.digicollect.nl/kimantonissen?utm_source=digicollect&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=stichtinghet-gehandicapte-kind

Sinterklaasfeest
Zaterdag is het zover, Sinterklaas komt weer aan in Nederland. Een hele leuke, maar voor kinderen
soms ook een heel spannende tijd. Dit jaar lijkt het erop dat we eindelijk weer een feest kunnen
vieren zoals we het zouden willen vieren. Hieronder even een overzicht voor u met belangrijke data.
14 november: lootjes trekken groep 5 t/m 8
15 november: schoen zetten groep 1 t/m 8 (vergeet niet om een schoen mee te geven)
16 november: de deur gaat pas om 8:30 open zodat iedereen tegelijk naar binnen kan (uit
betrouwbare bron heb ik vernomen dat de rommelpiet weer flink zal uitpakken 😉).
2 december: inleveren surprises groep 5 t/m 8
5 december: Sinterklaasviering op school tot 12:00. U bent als ouder welkom om te kijken als de Sint
aankomt op de Violier. Heeft u opvang vanaf 12:00 nodig, regel dit dan met KomKids.
Voortgangsgesprekken (namens IB)
Op dinsdag 22 en donderdag 24 november vinden de voortgangsgesprekken plaats. Vanaf groep 5
zijn alle kinderen bij dit gesprek aanwezig. Het is de bedoeling dat tijdens dit gesprek vooral uw kind
vertelt. Hij of zij gaat u vertellen hoe het in de klas gaat. Uw kind kan vertellen wat al heel goed gaat,
waar het graag nog beter in wil worden, waar het trots op is, met wie er graag wordt gespeeld en
met wie het goed kan samenwerken. Ook kan uw kind aangeven wat hij/ zij leuk vindt op school en
wat minder leuk. Met andere woorden, het welbevinden staat centraal tijdens deze gesprekken. Het
ene kind vindt het makkelijker om te praten dan het andere kind, maar onze ervaring leert dat ieder
kind in staat is om op deze vragen te antwoorden.
De resultaten die tot nu zijn behaald, worden op een later tijdstip, bij het rapportgesprek besproken.
Indien er reden tot zorg is, heeft de leerkracht waarschijnlijk al contact met u opgenomen.
Bij de gesprekken van groep 3 en 4 zullen de leerkrachten met u praten over het welbevinden van uw
kind in de groep.

Belangrijke data
22 en 24 november
23 november
23 november
05 december
22 december
23 december
09 januari
10 januari

Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7
Ouder/ kind activiteit groep 1 t/m 4 (8:30-8:50) Let op! Deze was op de 16e
Voorlopig advies groep 8 (leerlingen groep 8 zijn vrij)
Sintviering tot 12:00, KomKids biedt opvang
Kerstviering van 17:00- 19:00
12:00 start kerstvakantie
Studiedag team (Kanjertraining), kinderen zijn vrij, KomKids biedt opvang
Eerste schooldag in 2023

