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Ieder jaar kunt u opnieuw aangeven of u toestemming geeft voor het delen van onder andere foto’s.
Vanaf vandaag tot en met volgende week vrijdag (17 september) kunt u uw voorkeuren aangeven.
Graag ook aangeven wanneer u wel toestemming geeft.
Alvast dank!

Schoolkassa- vrijwillige ouderbijdrage
Binnenkort krijgt u het verzoek de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig.
De bijdrage bestaat uit twee delen:
•
•

Deel 1: de schoolreis. Dit hoeft u niet te betalen als u vorig jaar al betaald heeft. Het
geld is toen niet gebruikt omdat we door corona niet op schoolreis konden.
Deel 2: andere activiteiten. Dit geld is vorig jaar wel gebruikt, voor onder andere de
sint- en kerstviering.

Het is fijn als u betaalt, dan kunnen wij leuke activiteiten blijven bekostigen voor de kinderen.
U krijgt een betalingsverzoek via Schoolkassa in Parro.
U krijgt ook een betalingsverzoek en herinneringen als u al wel betaald heeft. Het systeem past dit
helaas niet aan na uw betaling. U kunt deze herinneringen dan negeren.
Plezier in lezen.
Vandaag krijgt uw kind een tijdschrift mee om kennis te maken met een andere manier van lezen.
Zo'n tijdschrift vergroot het leesplezier van uw kind. Er staan leuke weetjes in en elke maand krijgt u
een nieuw tijdschrift.
U kunt zelf een abonnement afsluiten. Het is een speciale schoolactie die loopt t/m 17 oktober. Alle
informatie vindt u op het tijdschrift.

Verkeerde datum in het informatieboekje.
In het informatieboekje voor ouders staat een verkeerde datum vermeld voor het kerstdiner.
Het kerstdiner vindt dit jaar plaats op donderdag 23 december 2021.

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.

Traktaties.
Er mag weer getrakteerd worden. Liefst een zo gezond mogelijke traktatie. Hierbij kunt u denken aan
fruit, komkommer of een stukje kaas.
Pauzehap en lunch
Tijdens de pauze en lunch wordt gezond gegeten: groente, fruit of een boterham met daarbij water,
melk of eventueel vruchtensap. Wilt u ook kritisch zijn op de hoeveelheid eten wat u uw kind
meegeeft. Niet alle kinderen lukt het om alles uit de broodtrommel op te eten en het is zonde als dit

weer mee terug gaat naar huis. Liever de volgende dag dan iets minder meegeven.

Nieuw MR-lid gezocht.
We zoeken een nieuw MR lid voor in de Medezeggenschapsraad van de school. Er is namelijk 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

