Nieuwsbrief 1 25 augustus 2021

Het nieuwe schooljaar.
Welkom in schooljaar 2021-2022, volgende week beginnen we weer! De leerkrachten zijn in
voorbereiding om er weer een fantastisch jaar van te maken. We hopen op minder 'gedoe' rondom
corona, u leest hieronder met welke maatregelen we het schooljaar starten. Ik hoop dat u allen een
goede zomer heeft gehad en in goede gezondheid weer aan het nieuwe schooljaar kan starten.
Tot volgende week maandag 30 augustus!

Corona nieuws.
Onderstaande afspraken gelden minimaal tot 20 september. Na 20 september kan -afhankelijk van
de dan geldende maatregelen, een en ander aangepast worden.
Ouders rond de school
•
•
•
•
•
•
•
•

Op het plein:
Volwassenen houden nog steeds 1,5 meter afstand
Staat u a.u.b. wat van de looproutes af, zodat (kwetsbare) kinderen afstand kunnen houden
van onbekende volwassenen
Brengen: de kinderen worden op het schoolplein in de rij opgevangen, net zoals vorig
schooljaar
Halen: de kinderen worden, net als vorig schooljaar, naar de plaats van de ochtendrij
teruggebracht.
Ouders in de school
In de school worden voorlopig nog geen externen of ouders toegelaten, juist om geen hinder
te hebben van het 'vakantie-effect'. We begrijpen goed dat u de klas van uw kind wilt zien.
Voor nieuwe ouders maken we daarom een uitzondering.
De kennismakingsgesprekken worden gehouden in de klas, met 1 ouder, op afstand. U krijgt
hier later bericht over via de leerkracht van uw kind.

Telefoons en smartwatches.
Telefoons en smartwatches van de leerlingen wordt aan het begin van de schooldag ingeleverd in het
daarvoor bestemde bakje in de groep en kunnen aan het einde van de schooldag weer meegenomen
worden.

Smartwatches kunnen vaak geluidsopnames en foto's maken en berichtjes ontvangen. In verband
met de wet op de privacy kunnen wij niet riskeren dat er foto's gemaakt worden of dat er gefilmd
wordt.
Het meenemen van mobiele telefoons en smartwatches gebeurt op eigen risico: dit betekent dat de
school niet verantwoordelijk is voor de ingeleverde spullen.

Nieuw MR-lid gezocht.
We zoeken een nieuw MR lid voor in de Medezeggenschapsraad van de school. Er komt namelijk in
het nieuwe schooljaar een plekje vrij. Wat betekent het om lid te zijn van de MR? Als lid denk je mee
over de organisatie van de school. Hiervoor vindt 5 x per jaar een vergadering plaats waarin
organisatorische zaken over de school worden besproken. Aanmelden of meer informatie? Mail dan
naar kleurrijk_mr@primoschiedam.nl

's Avonds op taalles om Nederlands te leren?
Vaak horen we van ouders dat er belangstelling is voor deelname aan de taalles maar dat zij niet
kunnen omdat zij overdag werken. In de avonduren zou dan een goede mogelijkheid zijn. Dit is
besproken met de instantie die de taallessen geeft en zij kunnen een avondgroep starten bij
voldoende deelname. (Voorlopig dan nog wel online.) Heeft u belangstelling? Meld u aan door een
mail te sturen naar a.vanhoek@primoschiedam.nl (Aletta van Hoek is de leerkracht van groep 6/7) of
bespreek het met de leerkracht van uw kind.

