Nieuwsbrief 4 juni 2021
Filmen
Woensdag 9 juni wordt gefilmd op school! Ook op het schoolplein worden shots genomen.
Geef uw kind geen prinsessenjurken aan, gewone schoolkleding heeft de voorkeur!
Welke ouder meldt zich aan voor een ‘gesprekje’ op het plein met één van ons? Graag doorgeven
aan Karlijn, Aletta of de leerkracht.

Coronanieuws
Voorlopig zijn er nog geen veranderingen omtrent de corona-regels; we blijven allemaal voorzichtig.
Alle leerkrachten hebben zelftesten gekregen van de overheid zodat zij, volgens het advies, 2 x per
week zichzelf kunnen testen. Zo zorgen we ervoor dat we veilig kunnen blijven werken.
Nog steeds geldt voor iedereen: Blijf thuis met klachten of als je in nauw contact bent geweest met
een positief besmet persoon.

Groep 8 gaat op kamp.
Na lang beraad, mening van de ouders en na overleg met de MR gaat het kamp van groep 8 definitief
door. Wat fijn dat dit nu kan!
Op dinsdag 22 juni zal de bus vertrekken richting Austerlitz want dat is de plek waar het kamphuis
staat. We wensen groep 8 en hun leerkrachten die meegaan een hele fijne week.

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.

