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Beste ouder(s)/verzorger(s),
We kijken terug op een bijzonder jaar. Helaas hebben we deze week onze deuren weer
moeten sluiten en moeten we opnieuw overgaan op onderwijs op afstand.
Hoe regelen we dit.
Via Parro heeft u al informatie ontvangen over de “PrimasKerstLeesdagen” (woensdag
16, donderdag 17, vrijdag 18 december en maandag 4 januari).
De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben boeken mee naar huis genomen om te lezen met
de bijbehorende boekverslagformulieren. We hopen dat u uw kinderen wilt stimuleren
om te lezen en waar nodig wilt helpen bij het invullen van de boekverslagen
De kinderen van groep 1 en 2 hebben een voorleestas en een kerstprentenboek
meegekregen. Zo kan er lekker veel (voor)gelezen worden. Lezen is immers gezellig en
nuttig...
Lever je boeken met de boekverslagen (vergeet niet je naam erop te zetten) weer in, in
een plastic tas op dinsdag 5 januari tussen 12.30 en 13.15. (afgeven bij de hoofdingang)
Groep 3-4 tussen 12.30 uur en 12.45 uur
Groep 5-6 tussen 12.45 uur en 13.00 uur
Groep 7-8 tussen 13.00 uur en 13.15 uur
De voorleestassen van groep 1-2 kunnen dezelfde dag
ingeleverd worden tussen 12.30 uur en 13.00 uur bij
de kleuteringang.

Op maandag 4 januari zullen de leerkrachten contact leggen met de leerlingen via
Microsoft Teams. (zie tijdschema hieronder). Doel is even contact te hebben met
elkaar, bijpraten over de vakantie en een korte uitleg geven over de manier van werken
vanaf 5 januari.
Vanaf dinsdag 5 januari worden voor groep 4 t/m 8 de online lessen vanuit Snappet
per dag voor 8.30 uur klaargezet. Alle kinderen kunnen inloggen via Miloo.
Deze week ontvangt u hierover informatie via de leerkracht.
De kinderen van groep 3 hebben hun werkboeken al thuis en horen vanaf 5 januari
dagelijks van juf Ellen welke opdrachten ze moeten doen.
De kinderen van groep 1-2 kunnen o.a. op Squla. Juf Monique en juf Nelleke hebben
regelmatig contact met de kinderen. U wordt geïnformeerd via Parro.
Dagelijks verwachten we de kinderen op vaste tijden via Teams te bereiken om hen
uitleg te kunnen geven over de opdrachten die ze moeten maken. De leerlingen krijgen
dan ook gelegenheid om vragen te stellen.
De tijden zijn als volgt ingedeeld:
• 9.00 uur
groep 4, groep 5 en groep 8
• 10.00 uur
groep 3 en groep 6
• 11.00 uur
groep 7
We adviseren de kinderen om hun opdrachten te maken in de ochtend.
De leerkrachten zijn op hun werkdagen voor vragen te bereiken tussen 9.00 uur en
14.00 uur via Parro of Teams.
Creatieve activiteiten tijdens de schoolsluiting:
Primas zou Primas niet zijn als er deze periode geen creatieve opdrachten
georganiseerd zouden worden. Juf Agnes de Jong organiseert een poëziewedstrijd.
Deze wedstrijd duurt tot 8 januari a.s.

De Grote Primas-Poëziewedstrijd Doe je mee?
Nadere informatie over de poëziewedstrijd is te vinden in de bijlage.
Van juf Bo de Jong ontvangen jullie na de kerstvakantie een opdracht beeldende vorming.

Noodopvang
Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen is noodopvang
tijdens de schooluren mogelijk. Voor opvang na schooltijd kan contact opgenomen
worden met De Maneblussertjes of KOW.
Wij bieden verder opvang aan, aan leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig
hebben. We nemen contact op met de ouders van deze kinderen om afspraken te
maken.

Personeel
Juf Nikie is ondertussen met zwangerschapsverlof. Haar wensen we een fijne
verlofperiode toe.
Juf Evelien start weer na de kerstvakantie na haar zwangerschapsverlof.
Juf Elly werkt nog tot de voorjaarsvakantie en gaat dan genieten van haar welverdiende
pensioen.
Juf Monique gaat tijdelijk fulltime werken tot de voorjaarsvakantie waarvan 2 dagen op
onze school en 3 dagen als invalleerkracht op De Magdalon te Veere.
Zo hebben we te maken met veel wisseling van leerkrachten dit schooljaar. Gelukkig is
het allemaal op te vangen met de leerkrachten die dit jaar aan onze school verbonden
zijn.
Overzicht: wie werkt in welke groep in de periode tot de voorjaarsvakantie.
Groep 1-2: maandag en woensdag juf Monique; dinsdag, donderdag en vrijdag juf
Nelleke
Groep 3-4: maandag t/m vrijdag juf Ellen
Groep 5-6: maandag juf Nelleke, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdag juf
Elly, woensdagmiddag juf Evelien
Groep 7-8: maandag en dinsdag juf Evelien, woensdag t/m vrijdag juf Karin
Wie heeft de taken van juf Minka overgenomen?
Deze vraag wordt ons soms gesteld.
Juf Evelien Corbijn is sinds dit schooljaar onze nieuwe IBer en vertrouwenspersoon.
Zij werkt op onze school op donderdag en om de week op woensdag.
Wilt u contact met haar dan is dit haar emailadres: ecorbijn@primas-scholengroep.nl.
Overzicht belangrijke data:
Studiemiddag voor de leerkrachten 12 januari. Op dit moment is nog niet duidelijk of
deze studiemiddag door kan gaan. Stel dat de scholen eerder open mogen en de
studiemiddag door kan gaan, dan zijn de kinderen om 12.00 uur vrij.
Afname Cito’s; de afname van de Cito’s voor groep 3 t/m 7 staat gepland van 18 januari
tot 29 januari. Door de schoolsluiting zal de afname verzet moeten worden. Dit heeft
mogelijk ook gevolg voor het moment waarop de rapporten meegegeven kunnen worden
en de planning van de rapportgesprekken.
Afscheid juf Elly staat gepland op vrijdag 12 februari.
Voorjaarsvakantie 15 t/m 19 februari.
Paasvakantie vrijdag 2 t/m maandag 5 april.
Let op, deze data zijn gewijzigd omdat op Goede Vrijdag de kinderMattheuspassion is
afgelast.

Namens het team wens ik u vooral veel gezondheid toe, een
fijne vakantie, fijne feestdagen en een goed en gezond 2021.
Vriendelijke groeten,
Theuny Hoekstra-Flikweert

