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VERJAARDAGEN
FEBRUARI
24
Lois van der Klaauw
27
Eva Lynn de Mik
MAART
1
Sude Dereli
1
Xander van Soest
2
Layla Mars
8
Paige van der Helm
10
Anna Delafosse
11
Denice Selderbeek
12
Daniel Cijntje
13
Sofie van der Vlies
14
Dean van Buren
14
Wolf Groeneveld
16
Sita Waissi
17
Esmee van den Steenhoven
18
Leela van Blijswijk
20
Marije Verton
21
Shaquille Delgado Oliveira
24
Silven Voogt
25
Sophie van Hemert
27
Milan van den Steenhoven
APRIL
1
Ardian Krasniqi
3
Levi Lapré
6
Tess Landwehr
6
Britt Willems
8
Luciano van der Helm
8
Lars Wallaart
10
Avery Smit
12
Furth Hongsa
14
Phoebe Nanuruw
20
Sissy van Grevenbroek
20
Tobi van Grevenbroek
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Allemaal van harte gefeliciteerd!
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WELKOM OP SCHOOL
Nora Hendriks
Serra Sasa
Camilla Kaldenberg
Amber Pors
Avery Smit
Cüneyt Bayrak

Unit 1/2
Unit 1/2
Unit 1/2
Unit 1/2
Unit 1/2
Unit 5/6

Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op school!

AGENDA (tot de meivakantie)
23 februari
24 februari - 4 maart
10 maart
12 maart
12 maart
14 maart
15 maart
21 maart
23 maart
26 maart
26 maart
30 maart
2 april
11 april
12 april
13 april
16 april
17 + 18 april
23 april
24 april
26 april
27 april – 13 mei

Kinderen ‘s middags vrij
Voorjaarsvakantie
Schoolpleinactie; NL DOET
Zwemmen groep 3
Gastles beeldende kunst unit 1/2
Nationale boomfeestdag ( unit 7/8)
Ouderklankbordgroep
Open dag; koffieochtend thema: voorlezen
Studiedag ( kinderen vrij)
Zwemmen groep 4
OV-vergadering
Goede Vrijdag (kinderen vrij)
Tweede Paasdag (kinderen vrij)
Lentefeest/ Juffen- en meestersdag
Inloopochtend
Olympiade unit 5/6
Zwemmen groep 5
Eindtoets groep 8
Studiedag ( kinderen vrij)
Zwemmen groep 6
Koningsspelen ( kinderen ’s middags vrij)
Meivakantie

MR
De vacature voor de oudergeleding van de MR hebben we onlangs gelukkig kunnen opvullen. We zijn erg
blij dat Vanessa Boender ( moeder van Thijs uit groep 3) deze taak op haar heeft willen nemen.
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STUDIEDAG
Op de studiedag van donderdag 15 februari hebben we o.a. aandacht besteed aan:






De analyse van de CITO-LVS resultaten:
We zien door de hele school dat het werken met Snappet en het verbeteren van de directe
instructie zijn vruchten afwerpt. Als verbeterpunt hebben we voor de komende periode gekozen
voor begrijpend lezen en woordenschat.
Gedragsprotocol:
Een schoolcultuur ontstaat niet vanzelf, daarvoor zijn schoolbrede aanpakken en afspraken
nodig. De schoolontwikkelingen op dit gebied zijn vastgelegd in ons gedragsprotocol. Deze bevat
o.a. een beschrijving van hoe wij werken aan gewenst gedrag, hoe we omgaan met ongewenst
gedrag, het pestprotocol en protocol social media. Het gedragsprotocol zal binnenkort op de
website te vinden zijn.
De personeelstevredenheidspeiling (PTP):
Eén keer in de drie jaar wordt deze PTP afgenomen. Met het team hebben we gekeken naar
sterke punten en verbeterpunten.

SCHOOLPLEIN, NL DOET
Zaterdag 10 maart gaan we met elkaar aan de slag om voor onze kinderen een gezellig en
uitdagend schoolplein te realiseren. Op zaterdag 10 maart staan vanaf 9.00 uur de volgende
klussen op het programma:








In de beits zetten van een aantal loungebanken;
Plaatsen van palen voor een volleybalnet;
In elkaar zetten en plaatsen van twee speeltoestellen;
In elkaar zetten van 4 moestuinbakken;
Verticaal ingraven van ‘stappalen’;
Planten van 4 bomen;
Verplaatsen van de granieten bielzen.

Wij hopen op veel hulp van ouders. U kunt zich aanmelden als vrijwilliger via het strookje onderaan de
brief die uw kind deze week heeft meegekregen, via het school mailadres ( schrijverke@primovpr.nl) , of
via de leerkracht(en) van uw kind(eren).
Ouders die zich hebben opgegeven ontvangen in de week voor 10 maart uitgebreide informatie.

NATIONALE BOOMFEESTDAG
Op 15 maart doen de kinderen van unit 7/8 mee aan de nationale boomfeestdag. Gezamenlijk zullen zij
een aantal bomen plaatsen op de groenstrook naast het schoolplein. Nadere informatie volgt.
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VALENTIJNSDISCO
Op vrijdag 9 februari hebben we de Valentijnsdisco gehouden. De units 1/2 en 3/4 hebben ’s middags in
een tot een prachtige disco omgebouwde speelzaal heerlijk gedanst. De muziek viel goed in de smaak,
een heleboel kinderen kenden de teksten uit hun hoofd en zongen uit volle borst mee.
’s Avonds was de disco voor de units 5/6 en 7/8. De dansvloer was de hele avond goed gevuld. Niet
alleen de kinderen, maar ook de juffen hebben lekker staan swingen. De sfeer zat er goed in !
Dit feestje was een groot succes mede door alle hulp van de hulpouders die de aankleding, muziek en
versnaperingen hebben verzorgd. Heel erg bedankt daarvoor !

21 MAART KOFFIEOCHTEND THEMA:VOORLEZEN
Onder begeleiding van Daphne Nieuwenhuizen ( leesconsulent bibliotheek Hellevoetsluis) en
Karima Fagrach ( School maatschappelijk werk) gaan we deze ochtend in op “voorlezen aan
onze kinderen”. Tijdens deze ochtend is het de bedoeling dat het uitwisselen van ervaringen
centraal staat. Daphne en Karima dragen ieder bij vanuit hun specifieke deskundigheid.
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