Nieuwsbrief 16 juli 2021
Vakantie.
Het schooljaar 2020/2021 is voorbij.
Een bijzonder schooljaar door corona en daardoor enige weken van onlineonderwijs.
Bedankt voor de samenwerking met u als ouders. Ook al mocht u de school niet in, we wisten elkaar
te vinden op het plein, via de Parro app of via een telefoontje. Fijn dat dit allemaal wel mogelijk was.
Wat het team betreft: 4 medewerkers hebben hun opleiding af kunnen ronden en een diploma
behaald. Een hele prestatie!
Nu is het tijd voor vakantie.
Het team van het Kleurrijk wenst u een hele fijne tijd en we zien elkaar graag weer op maandag 30
augustus.

Nationaal Programma Onderwijs.
Bij deze nieuwsbrief zit een bijlage. Hierin leest u hoe Het Kleurrijk invulling geeft aan de gelden die
vrijkomen vanuit Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

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.

