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Striktere handhaving gymkleding
Na corona zijn we weer gewend aan gymkleding. Dit betekent dat ieder kind voor de gymles
het volgende bij zich heeft:
• Een gymshirt
• Een gymbroek
• Gymschoenen (niet met zwarte zool)
Voor de hygiëne en de frisse lucht in het lokaal is het belangrijk dat ieder kind gymt in
gymkleding en zich daarna weer kan verkleden.
Dus ouders: wilt u erop toezien dat uw kind de bovenstaande gymspullen meeneemt? Dank
u wel.

Mobiele telefoons en gym

Voor de kinderen zich gaan omkleden, worden mobiele telefoons ingeleverd bij de
leerkracht.
We willen namelijk niet dat er in de kleedkamer foto’s of filmpjes gemaakt worden.

Toetsen en groepsindeling.

Deze week zijn de meeste kinderen al getoetst op leesgebied en vanaf volgende week gaan
de Cito-toetsen beginnen. Groep 7 gaat toewerken naar het voorlopig advies voor de
Middelbare school en groep 8 krijgt binnenkort het definitieve advies. Drukke en spannende
weken!
Ook worden ouders in deze periode nieuwsgierig naar de indeling voor volgend schooljaar;
in welke groep komt mijn kind, bij welke leerkracht en in welk gebouw?
We informeren u meestal 2 weken voor de zomervakantie. Mocht het anders lopen, dan
hoort u dat van ons.

Jeugdfonds sport en cultuur
Te weinig geld voor sport of muziekles?
Wilt uw kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen
maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Wij betalen voor
kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.
Hoe werkt het?

1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is bijvoorbeeld
een leerkracht, buurtsportcoach, schuldhulpverlener of medewerker sociaal wijkteam;
2. De intermediair doet, in overleg met u, een aanvraag;
3. U hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is;
4. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere
organisatie waar uw kind op les wil;
5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. U ontvangt zelf
geen geld.
Op Het Kleurrijk is juf Aletta van Hoek (de juf van groep 6/7) de intermediair voor dit
jeugdfonds. Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan kunt u contact opnemen via de
mail: a.vanhoek@primoschiedam.nl
U kunt natuurlijk ook eerst overleggen met Juf Laurian of Juf Jet (de Intern begeleiders). Zij
kunnen u dan eventueel doorverwijzen naar juf Aletta.

Kinderwagens en stepjes
Wilt u de kinderwagens en buggy’s alstublieft buiten laten staan als u uw kind naar binnen
brengt! Dit in verband met de brandveiligheid in het gebouw.
Stepjes van de kinderen worden ook niet in de school geparkeerd. Deze kunt u mee naar
huis nemen of buiten vastzetten met een slot.

Vakanties en vrije dagen dit schooljaar.
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 6 juni

-

Pinksteren

Vrijdag 17 juni

-

studiedag

Maandag 27 juni

-

studiedag

Donderdag 7 juli tot en met vrijdag 19 augustus

-

zomervakantie

Vakanties en vrije dagen in het nieuwe schooljaar 2022 – 2023
Maandag 22 augustus

-

Studiedag

Woensdag 14 september

-

Studiedag

Vrijdag 21 oktober tot en met maandag 31 okt

-

Herfstvakantie

Vrijdag 23 december tot en met vrijdag 6 januari -

Kerstvakantie

Maandag 20 tot en met vrijdag 3 maart

-

Voorjaarsvakantie

Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april

-

Paas vakantie

Maandag 24 april tot en met vrijdag 5 mei

-

Meivakantie

Donderdag 18 en vrijdag 19 mei

-

Hemelvaartsdag

Maandag 29 mei

-

Pinksteren

Woensdag 28 juni

-

Studiedag

Donderdag 6 juli

-

Studiedag

Vrijdag 7 juli tot en met vrijdag 18 augustus
-

-

Zomervakantie

