Nieuwsbrief 11 juni 2021
Rapporten.
Over twee weken krijgt uw kind het rapport mee.
Wilt u ervoor zorgen dat het rapport uiterlijk volgende week vrijdag (18 juni) bij de leerkracht van uw
kind is ingeleverd. Dank u wel.

Coronanieuws
De cijfers lopen terug en veel leerkrachten zijn inmiddels ingeënt. In onderling overleg ziet u ons
mogelijk binnenkort minder of geen mondkapjes meer dragen in de school en op het plein.

Filmdag.
Het filmen is goed gegaan. Bedankt voor uw medewerking. We verwachten over twee weken een
mooie compilatie van de dag die de sfeer van het Kleurrijk goed weergeeft.

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.

Schoolreis
Het is een dringend advies om niet op schoolreis te gaan om nieuwe besmettingen te voorkomen. De
schoolreis is daarom verplaatst naar september. Wanneer u al betaald heeft, betaalt u in september
niet nog een keer voor de schoolreis.

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.

