Nieuwsbrief 25 juni 2021
Rapporten en rapportgesprekken.
Vandaag heeft uw kind het rapport meegekregen naar huis. Vergeet u niet om een gesprek te
plannen in de Parro app.

Pokemonkaarten niet meer op school.
Op dit moment zijn Pokemonkaarten in sommige groepen heel erg populair. Helaas gaat het niet
altijd goed met het ruilen onderling of de spelletjes die ermee worden gedaan. Kaarten raken kwijt,
scheuren of worden weggegeven. Om verdriet en teleurstelling te voorkomen vragen wij u om
ervoor te zorgen dat de kaarten thuisblijven. Dus............geen pokemonkaarten meer op school.

Belangrijke data nieuwe schooljaar.
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u alle belangrijke data in het nieuwe schooljaar. Handig om te
bewaren!!!!!

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 5/6) of
bespreek het met de leerkracht van uw kind. Dan komt het ook in orde.

KALENDER

2021 – 2022

AUGUSTUS
30 augustus

Weer naar school!

SEPTEMBER
6-24 september

Kennismakingsgesprekken met ouder en kind groep 3-8

09 september

Thema briefing groep 1-2 8.30 - 8.45

15 september

Rondleiding nieuwe leerlingen 9.00 uur

24 september

Kijkochtend 8.30 - 9.00 uur

OKTOBER
01 oktober

Schoolreis

06 – 17 oktober

Kinderboekenweek

06 oktober

Rondleiding 9.00 uur

07 oktober

Infoavond groep 1-2 18.45 - 19.30

07 oktober

Infoavond groep 3

18 - 22 okt

Herfstvakantie

18.45 - 19.30

NOVEMBER
04 november

Themabriefing groep 1-2 8.30 - 8.45

10 november

Rondleiding 11.00 uur

19 november

1e rapport mee

22 november

Week van de rapportgesprekken groep 1 - 3

30 november

Info- avond VO groep 7 & 8

DECEMBER
03 december

Sintviering

15 december

Rondleiding 9.00 uur

17 december

‘s Avonds Kerstviering

27 december

Start kerstvakantie

JANUARI 2022
10 januari

Weer naar school!

13 januari

Themabriefing groep 1 –2 08.30 - 8.45

26 januari

Rondleiding 9.00 uur

24 - 31 januari

CITO groep 3-8

FEBRUARI
07 februari

Inhaalweek cito

11 februari

Kijkochtend 8.30 - 9.00 uur

21 februari

Week van voorlopig advies

28 februari - 6 maart

Voorjaarsvakantie

MAART
07 maart

Studiedag, kinderen zijn vrij

09 maart

Groep 1 -2 themabriefing 08.30 - 08.45 uur

16 maart

Rondleiding 11.00 uur

18 maart

2e rapport mee

21 maart

Week van de rapportgesprekken

APRIL
15 - 18 april

Goede vrijdag, paasvakantie

20 april

Rondleiding 11.00 uur

20 - 21 april

IEP eindtoets groep 8

MEI
25 april - 8 mei

Meivakantie

09 mei

Weer naar school

18 mei

Rondleiding 9.00 uur

19 mei

Thema briefing groep 1-2 8.30 - 8.45

23 - 25 mei

Cito toetsen groep 3 t/m 7

26 - 29 mei

Hemelvaartvakantie

30 mei

Weer naar school, citotoetsen vervolg

JUNI
06 juni

Pinksteren, vrije dag

07 – 10 juni

Groep 8 op schoolkamp

15 juni

Rondleiding 11.00 uur

17 juni

Studiedag, kinderen zijn vrij

20 juni

3e rapport mee en week van de rapportgesprekken

27 juni

Studiedag, kinderen zijn vrij

JULI
04 juli

Kennismaken met de nieuwe groep

04 juli

Rondleiding 9.00 uur

07 juli

Studiedag.

08 juli t/m 19 augustus

Zomervakantie

AUGUSTUS
22 augustus 2022

Weer naar school!

