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NIEUWSBRIEF 9 OKTOBER 2019
Bedankje
Het buitenspeelmateriaal van de kleuters is
soms aan een reparatie toe. Gelukkig heeft
de vader van Kasper Ruizendaal aangeboden
om ze te repareren. Namens de kinderen van
de groepen 1 en 2 hartelijk bedankt.
Invullen enquête Continurooster
De enquête onder de ouders over een
eventueel in te voeren continurooster op onze
school is door de meeste gezinnen al
ingevuld. Heeft u dat niet gedaan doet u dat
dan alsnog. Het kan nog tot 15 oktober. Als
het goed is heeft elk gezin een mail gekregen
met een inlogcode. Heeft u die niet gekregen stuurt u dan een appje naar 06-86800070. U
krijgt dan een appje terug met een inlogcode.
Onze site, neem regelmatig een kijkje!
Regelmatig zullen er het komend schooljaar weer nieuwsbrieven verschijnen. Daarnaast
versturen wij ook af en toe Pushberichten per groep of voor de hele school. Hiervoor is het
belangrijk dat u de schoolapp van Schools United heeft gedownload op uw telefoon of tablet.
Onze site is echter onze grootste informatiebron. Vakanties, vrije dagen, studiedagen, de
kalender, de Schoolgids, maar ook allerlei nieuwtjes kunt u hierop vinden. Ook kunt u zich
daar abonneren op onze nieuwsbrieven en zien hoe u de schoolapp moet instellen en
downloaden. Regelmatig een kijkje nemen dus op onze mooie site wordt warm aanbevolen.
Op tijd op school (let op de schoolbel!)
Zoals u weet doen we de deuren 10 minuten voor de lestijd begint open (om 8.20 uur en om
13.05 uur. Dat doen we voor een rustige instroom van ouders en kinderen. De kinderen gaan
de klas en starten dan in alle groepen met een startopdracht. Voor de ouders is het de
bedoeling dat u na het afscheid van uw kind direct weer de school verlaat. Wij laten
inmiddels een extra bel gaan om u het sein te geven dat we in alle groepen echt willen
starten. Aan u dan ook het dringende verzoek om op tijd te zijn en bij de bel de school weer
te verlaten
Hulp gevraagd bij het lezen
Zoals u misschien weet starten we elke ochtend en middag ruim 20 minuten met
leesactiviteiten in alle groepen. Nu kunnen we daar wel wat ouderhulp bij gebruiken. Vooral
de kinderen die moeite hebben met lezen moeten eigenlijk één op één lezen met een
speciaal programma dat BOUW heet. Wij zoeken dan ook ouders die één of meerdere keren
per week dit kunnen verzorgen. Tijdstip gaat in overleg en u krijgt eerst uitleg van ons hoe
het computerprogramma werkt. Zo werken we samen aan nog beter onderwijs. Als u wilt
helpen kunt u een mailtje sturen naar onze IB-er Marieke Hammerstein, emailadres:
m.hammerstein@primovpr.nl

Gezonde school
Wij vinden een gezonde levensstijl erg belangrijk. Zo
zijn we al een aantal jaren een rookvrije school. Dit
houdt in dat in school maar ook op ons schoolplein niet
gerookt mag worden. Verder hebben alle kinderen via
de Europese Unie een tijd mogen genieten van gratis
schoolfruit. De actie is eenmalig maar we willen
voortaan de maandag en de woensdag uitroepen tot
fruit- en waterdag. Wij verzoeken u dan ook die twee
dagen als pauzehap een stuk fruit mee te geven en als
drankje een (afsluitbare) beker of bidon water.
Vandaag hebben meester Ralph en meester Peter uitgelegd dat alle nieuwe leerlingen van
onze school aanstaande donderdag ook een bidon van Evides uitgereikt krijgen.
Schoolvoorleeskampioen bekend:
Deze week is er in alle klassen veel gewerkt aan het thema “Op Reis”, het thema van de
kinderboekenweek 2019. Vandaag hadden we in het Brestheater de jaarlijkse afsluiting.
Tijdens de voorstelling werd de finale gehouden van de voorleeskampioenschappen uit de
groepen 7 en 8. Na een spannende strijd is Kyra op de Weegh. Zij las volgens de jury het
beste voor uit het boek: “Bakkerij Bliss en de onmogelijke opdracht.” Kyra gaat onze school
in februari/maart vertegenwoordigen
in de regionale finale van de Nationale
voorleeskampioenschappen.
Dat duurt nog even, maar nu al veel succes Kyra !!
Bericht van ons bestuur:
Infobericht ouders voortgang onderzoek bestuurlijke fusie
14 oktober 2019
Voortgang onderzoek naar bestuurlijke fusie vier schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis,
Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne
In april van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de start van een onderzoek naar de fusie
van 4 schoolbesturen. Eén van de doelen van de beoogde fusie is om de kwaliteit van het
onderwijs voor uw kind(eren) verder te verbeteren. Inmiddels zijn een aantal flinke stappen
gezet in het onderzoek. Uiteraard delen we deze stappen graag met u.
Zoals in een eerdere brief al gemeld heeft de beoogde fusie geen grote gevolgen voor u als
ouder/verzorger en voor uw kind(eren). De scholen blijven zelfstandig, het team blijft intact,
de directeur blijft op zijn plaats en de identiteit blijft behouden.
Om de mogelijkheden van de fusie in kaart te brengen, is er een projectorganisatie met
stuur- en werkgroepen opgezet. De werkgroepen gaan advies uitbrengen over het onderwijs,
de kwaliteit en de medezeggenschap. Maar ook over het toezicht, de identiteit, het personeel
en de financiën.
Om u als ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te kunnen informeren organiseert de
projectorganisatie in november twee informatieavonden in Hellevoetsluis en Brielle. U
ontvangt na de herfstvakantie een uitnodiging hiervoor.

Nog wat organisatorische zaken
Honden: Vast al bij u bekend, maar omdat er kinderen zijn die bang zijn verzoeken wij u om
geen honden mee te nemen op het schoolplein.
Fietsen: Fijn als iedereen op de fiets komt maar het gebied voor de scholen is een
wandelgebied. Zorgt u dus dat u daar met de fiets aan de hand loopt en parkeert u hem
netjes, bij voorkeur niet voor de deur van het Bres.
Kinderen halen: Als de school uit gaat verzoeken wij alle ouders om voor de palen te
wachten zodat wij als leerkrachten voor de onderbouwkinderen goed zicht hebben door wie
ze worden opgehaald. Voor groep 1 C wacht u voor de grijze nooddeur van hun lokaal. De
kinderen van 1/2 A en B komen voor de blauwe bank te staan. De groepen 3 en 4 bij een van
de palen voor de voordeur. Zo weet u waar u ongeveer kunt staan wachten.
BSO-kinderen: De kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan en in groep 1 t/m 3
zitten worden door de leidsters van HumanKind opgehaald in hun lokaal. De kinderen van
groep 4 t/m 8 die naar de opvang gaan gewoon bij de vaste plek voor het lokaal van groep
1C.
Ziek melden: Wilt u alstublieft indien uw kind ziek is dit telefonisch melden tussen 8.00 uur
en 8.15 uur. Middagen graag tussen 13.00 en 13.15 uur. U krijgt dan Rik aan de lijn en die
zal dit dan doorgeven aan de betreffende leerkrachten, die natuurlijk dan al in de groep zijn
om de kinderen op te vangen.
Bereikbaarheid leerkrachten: Indien u een leerkracht wilt spreken verzoeken wij u
vriendelijk dit na schooltijd te doen tussen 15.30 uur en 16.30 uur en op woensdag van 13.00
uur tot 14.00 uur.
Stepjes: Indien uw kind met een step naar school komt dan verzoeken wij u en uw kind
dringend deze buiten de school te plaatsen en niet in de gang of onder de kapstokken. Dit
geldt ook voor skateboard, rollerskates en andere zaken op wieltjes.
Buitenspeel materiaal: Het speelmateriaal voor de kleuters dat we buiten gebruiken mag
alleen onder schooltijd door de kinderen gebruikt worden onder toezicht van de leerkracht.

