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AGENDA aug./sept./okt.
Di. 27 aug.  ColumBus 
Di. 10 sept. ColumBus 
Do. 12 sept. Studiemiddag groep 1 t/m 4 
Ma. 16 sept. Gezamenlijke avond kennismakingsgesprekken 
Wo. 18 sept. Ondo-korfbaltoernooi 
Di. 24 sept. ColumBus 
Wo. 25 sept. Start Kinderboekenweek  
  Start Kinderpostzegels 

Vr. 4 okt.  Dag van de Leraar. Alle kinderen vrij. 
Di. 8 okt.  ColumBus 
Do. 10 okt. Kijkavond  
Ma. 14 okt. Herfstvakantie 
t/m vr. 18 okt. 
Di. 22 okt.  ColumBus 
 

 
Nieuw schooljaar 
We hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad!  Ondertussen is de eerste  
schoolweek al voorbij en blijven de zomerse temperaturen nog even.  
We hopen er samen met u en de kinderen weer een mooi jaar van te maken!  

 
                                                   

Kennismakingsgesprekken 
In september starten we met de kennismakingsgesprekken. Wij vinden het belangrijk dat de 
leerkrachten goed op de hoogte zijn van wat er bij de kinderen speelt. Natuurlijk wisselen de 
leerkrachten onderling de nodige informatie uit bij de overgang naar een volgende groep, 
maar wij vinden het ook belangrijk om dit met de ouders te doen. De gezamenlijke avond 
staat gepland op maandag 16 september. We proberen dan zoveel mogelijk ouders in te 
plannen die meerdere kinderen op school hebben. Dat lukt meestal niet voor iedereen.  
De indeling voor de kennismakingsgesprekken volgt binnenkort. 
             

Ouderhulp  
Deze week gaan de invulformulieren voor ouderhulp met de kinderen mee naar huis. 
Wilt u hierop aangeven bij welke activiteiten u ons wilt helpen?  
Ook dit schooljaar hebben we uw hulp weer hard nodig! 

 
Inloopmoment  
Voor vragen over uw zoon/dochter kunt u natuurlijk in eerste instantie bij de leerkrachten 
terecht. Daarnaast is er, indien gewenst, ook de mogelijkheid voor een gesprek met onze 
intern begeleider (ib’er) Maaike Menger. Zij heeft als taak het mede zorgdragen voor de 
ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en begeleiding van 
leerkrachten. Hiervoor zijn 2 inloopmomenten op de maandag- en dinsdagochtend gepland 
tussen half 9 en 9 uur, zodat u dan direct uw vragen kunt stellen.  
Mocht u een aparte afspraak willen maken, dan kan dit via de mail op ibwegwijzer@primas-
scholengroep.nl 

 
AVG wet 
Vorig schooljaar heeft u middels het formulier ‘Toestemming gebruik beeldmateriaal’ uw 

keuze kenbaar gemaakt voor wat betreft het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren). 

Mocht u uw keuze in willen zien en/of willen wijzigen dan is dit uiteraard mogelijk.          
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Neem in dit geval contact op met de school via mail: wegwijzer@primas-scholengroep.nl                    

Als er vanuit uw kant geen wijzigingen zijn dan gaan we er vanuit dat uw eerder gegeven 

toestemming ook weer geldt voor dit nieuwe schooljaar. 

 

 
Wetenswaardigheden 

 Tessa Wamelink volgt de opleiding op Scalda voor onderwijsassistent. Zij is 3e jaars 
en loopt van maandag t/m woensdag stage in groep 8.                                                                     
Mirre Kollen volgt eveneens deze opleiding. Zij is 2e jaars en loopt maandag- en 
dinsdagmorgen stage op peuterspeelzaal De Vrolijke Keet. Op de middagen en de 
woensdag loopt zij stage in groep 7. Fijn om extra handen in de klas te hebben.       
Wij wensen Mirre en Tessa natuurlijk een fijne tijd bij ons op school! 
 

 Conny Sijlmans komt de komende 4 dinsdagen weer danslessen aan de kinderen van 
groep 1 t/m 6 geven. 
 

 Zoals u weet is het de bedoeling dat De Maneblussertjes de TMO en de BSO gaan 
overnemen van KOW. De overgangsdatum is nu gesteld op 1 oktober. Tot die tijd blijft de 
opgave hiervoor zoals u tot nu toe gewend bent. Nadere informatie volgt. 
 

 Donderdagmiddag 12 september staat een studiemiddag gepland voor de 
leerkrachten van groep 1 t/m 4. De kinderen van deze groepen zijn die middag vrij. 
Vrijdag 4 oktober is de Dag van de Leraar. Net als voorgaande jaren gebruiken alle 
Primas scholen deze dag als studiedag. Die dag zijn alle kinderen vrij. 

 

 Op woensdag 18 september wordt er door KV Ondo het jaarlijkse korfbaltoernooi 
georganiseerd. ’s Morgens nemen de kinderen van groep 1/2 hier aan deel.  
’s Middags is hiervoor de mogelijkheid voor de kinderen van de overige groepen.     
Per team moet er dan wel een ouder als begeleider mee. De betreffende 
ouder(s)/verzorger(s) ontvangen hiervoor informatie van de leerkrachten. 
 

 Vanaf 2 september kunnen we ons weer inschrijving voor het EU-Schoolfruit. Daarna 
is het even afwachten of we worden ingeloot en vanaf november weer gratis 
schoolfruit ontvangen. Hier zullen we u later over informeren. Tot die tijd hopen we 
dat u uw kind(eren) zelf weer fruit/boterham en drinken(water/sap zonder 
toegevoegde suikers voor in de pauze wilt meegeven! 

 
   

          

 
 
 
 
                                        
                                       Hartelijke groet, 
                                       namens het team, 
                                       Jacco Onderdijk. 
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