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Informatieboekje voor schooljaar 2021-2022
In de bijlage van een apart bericht bij de nieuwsbrief van vorige week kon u het informatieboekje
vinden. Bij de informatie over de gymtijden was vergeten dat groep 6 ook op dinsdag en donderdag
gym heeft. Vandaar dat u het boekje nogmaals in de bijlage vindt.

Kennismaking.
Dinsdag 13 juli gaan de kinderen kennismaken met de leerkracht die zij krijgen in het nieuwe
schooljaar. Dit gebeurt onder schooltijd.

Circus op school.
Donderdag 8 juli was circus Ravioli op school om er met de kinderen een echte circusdag van te
maken. Het weer werkte gelukkig mee zodat er aan het einde van de schooldag een spetterende
presentie gehouden kon worden op het plein. Wat waren de kinderen enthousiast en wat hebben we
leuke acts voorbij zien komen. Fijn dat we (alvast) het rare schooljaar op zo'n plezierige manier
konden afsluiten.

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.

De nieuwsbrief in het nieuwe schooljaar.
In het nieuwe schooljaar zal de nieuwsbrief niet meer op vrijdag maar op woensdag verstuurd
worden. De eerste nieuwsbrief zult u dan ook ontvangen op woensdag 25 augustus.

