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Belangrijke data: 

 

5 februari  -  Tennisclinic voor groepen 3 t/m 7 

7 februari  - Muziekproject Mozart voor groepen 1 t/m 4   

11 februari  - Gastles Waterschap voor groep 8 

14 februari  -  Rapporten mee 

17 februari  - Gastles Mad Science voor groepen 3 t/m 8 

17 februari  - 10-minuten gesprekken 

18 februari    - Excursie rioolwaterzuivering voor groep 8 

19 februari  - Studiedag (alle kinderen vrij) 

24 t/m 28 februari - Voorjaarsvakantie 

26 februari  - Juf Shannon jarig 

27 februari  - juf Bo jarig 

3 maart  - 10-minuten gesprekken 

mailto:klinket@primas-scholengroep.nl


Parro en privacy 

 

Vanaf dit schooljaar maken we in alle groepen 

gebruik van de communicatie-app ‘Parro’. 

Heeft u de app al geïnstalleerd op uw 

telefoon? 

Korte mededelingen, al of niet voorzien van 

enkele foto’s, houdt u betrokken bij de school.  

 

Het is in Parro ook mogelijk een gesprek te starten met de leerkracht van uw zoon/dochter 

als de leerkracht dit heeft geactiveerd. Dit is vergelijkbaar met een gesprek via WhatsApp. 

Ziekmeldingen kunnen ook op deze manier worden doorgeven.  

Daarnaast willen we graag gebruik maken van de privacy-voorkeuren die u als ouder door 

kunt geven. Voor ons als school heel gemakkelijk om alles overzichtelijk op één plek 

geregistreerd te hebben. Ieder schooljaar hebben wij toestemming nodig om 

beeldmateriaal van uw zoon/dochter te mogen gebruiken. Aan u de vraag om via Parro uw 

voorkeuren door te geven.  

Dit gaat als volgt:  

• Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen' (de drie stipjes). 

• Scroll naar het kopje 'Privacy-voorkeuren'. 

• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter 
uw zoon/dochter. 

 

Op deze manier kunt u met een paar kliks doorgeven waar u wel en 

juist geen toestemming voor geeft. Ook gedurende het schooljaar 

kunt u inzien wat u aan het begin hebt doorgeven.   

 

Ziekmeldingen 

 

Zoals hierboven aangegeven kunt u uw kind(eren) vanaf nu ook via Parro ziek melden als de 

betreffende leerkracht de gespreksfunctie heeft geactiveerd.  

Het speciale WhatsApp nummer voor ziekmeldingen (op andere berichten wordt niet 

gereageerd) is onlangs gewijzigd: 06-12349505. Uiteraard blijft het ook mogelijk om 

ziekmeldingen telefonisch door te geven via het telefoonnummer van de school: 0118-

556126.  

 

  



Mozart 

 
Op vrijdag ochtend 7 februari wordt een interactief 
toneel/muziek/dansstuk rondom Mozart gepresenteerd 
voor de kinderen van groep 1 tot en met 4. 
Het is gemaakt door 3 vakspecialisten muziek die Mozart 
een warm hart toedragen… 
Ja heus, Mozart zelf zal in levende lijve ten tonele 
verschijnen. 
Inmiddels hebben de kinderen van de groepen al wat lessen 
van juf Conny gehad ter voorbereiding. 
Het stuk zal 3x worden opgevoerd in de hal. 
We hopen dat het historische wonderkind nog meer gaat 
leven bij de kinderen en dat ze er plezier aan beleven. 

Tenniskids@school 2020 

  
Tennisvereniging LTC De Stoof uit Koudekerke heeft groep 3 tot en met 7 uitgenodigd om 
kennis te maken met tennis. Tennisleraren van tennisschool Smash-it verzorgen samen met 
de jeugdcommissie deze ochtend.  
De clinic vindt plaats op woensdag 5 februari. Mocht het dan slecht weer zijn, dan wordt het 
verschoven naar woensdag 12 februari.  
 
Indeling:  
08:45 – 09.30 uur: groep 3  
09:30 - 10.15 uur: groep 4  
10.15 - 11.00 uur: groep 5 
11.00 – 11:45 uur: groep 6/7 
  
Doe sportkleding aan waar je lekker in kan bewegen en 

schoenen die een beetje vies mogen worden (geen 

zaalschoenen). Het handigst is het om in deze kleding 

naar school te komen, zodat we gelijk kunnen beginnen 

met tennissen en niet iedereen eerst moet omkleden. 

Rackets zijn aanwezig. Heb je een eigen racket? Dan mag 

je dit natuurlijk meenemen. 

Juf Carolien 

 

Juf Carolien wordt bedolven onder kaarten en tekeningen. Dit doet haar ontzettend veel 

goed. Het helpt haar en haar gezin in deze zware tijd.  

Nog een kaart sturen? Doen!  

 

Carolien Schrijver 

Boterbloemstraat 1  

4341 KB Arnemuiden 



Rapportgesprekken 

 
Op maandag 17 februari en dinsdag 3 maart vinden de rapportgesprekken plaats.  
Deze gesprekken gaan over het rapport van uw zoon of dochter. 
  
U bent van harte uitgenodigd voor het (10-minuten) gesprek. Net als in de maand november 
willen we de opgave weer via de digitale weg laten verlopen.  
U ontvangt binnenkort de uitnodiging voor inschrijving via de app Parro. Zorg ervoor dat u 
deze app heeft geïnstalleerd op uw telefoon! 
Met sommige kinderen heeft de leerkracht een apart gesprek gepland, los van de 
rapportgesprekken. Deze ouders zullen dan via Parro geen uitnodiging ontvangen voor 
inschrijving. 

Studiereis 

 

Meester Martien is 16 tot en met 20 maart 

afwezig in verband met een studiereis naar 

Helsinki, Finland. Meester Martien volgt de 

studie Master Leadership en daar is deze reis 

onderdeel van. De directeuren van  

’t Paalhoofd uit Zoutelande én De 

Kamperschouw uit Kamperland gaan ook. 

Het doel is de kwaliteit van het onderwijs in 

Finland te bestuderen. In deze week zal 

meester Louis de directietaken op zich 

nemen. Juf Danitsja én meester Louis zullen 

zorg dragen voor de lessen in groep 8.  

Schoolfruit 

 
We zijn ondertussen halverwege met de schoolfruitdagen. De kinderen hebben inmiddels 
kennisgemaakt met kaki’s, ananas, waspeen, selderij, peer, meloen, mango, appels en 
rettich. Maar liefst tien ouders zijn vrijwilliger in de fruitploeg. Elke keer weer verzorgen zij 
een goed gevulde schaal. Tot en met de week van 17 april mogen we genieten van gratis 
schoolfruit. 
 
Het schoolfruit is niet altijd toereikend genoeg als tussendoortje. 
Kinderen mogen daarom altijd vanuit thuis een aanvulling meenemen. 
Ook hierbij stimuleren we een gezond tussendoortje. 
Met het team is afgesproken beter te controleren of de kinderen 
daadwerkelijk een tussendoortje hebben gegeten. Het moet niet zo zijn dat, wanneer een 
kind een bepaalde fruitsoort echt niet lust, het dan hongerig de ochtend moet doorkomen.  



Nieuws uit groep 8 

 

Twee leerlingen (Tobias en Denise) schrijven over groep 8: 
In groep 8 is het vaak gezellig, we zijn de leukste groep van allemaal! We hebben 15 
kinderen in de klas en een juf en meester. We zitten aan de overkant van de school.   
Onze dag ziet er als volgt uit: kring, rekenen, pauze, taal en spelling. In de middag: lezen, 
zaakvakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis of Engels.   

We werken o.a. op de Chromebooks. Rekenen, spelling, begrijpend 
lezen doen we hierop. Daarnaast mogen we ook wel eens in onze 
vrije tijd op de Chromebooks werken.  
 
Pas geleden zijn we met heel de klas in de bus naar het Rijksmuseum 

geweest. Dat was erg interessant en leuk. We hebben er veel van geleerd.   
Ook hebben we verschillende gastlessen gehad in de groep. Bureau Halt heeft ons een 
bezoekje gebracht. De klimaatwatertafel en Blijf Cool zijn ook bij ons in de klas geweest.   
We werken ook al aan de musical, want die komt er ook weer aan. Met elkaar gaan we 
kijken welke rollen er het beste bij ons passen.   
Eind dit jaar gaan we ook nog op schoolkamp waar we heel veel zin in hebben! 
Maar eerst moeten we nog de IEP eindtoets maken.   
 

Heel Veere speelt 

 

An Reusen (docent muziekschool) verzorgt in groep 5 enkele lessen rond instrumenten, 

orkesten en theorie. 

Daarnaast vinden er ook instrumentale lessen plaats waarbij de kinderen kunnen kiezen uit 

klarinet, trompet en slagwerk. In verband met het grote aantal leerlingen, zijn er als 

alternatief voor de klarinet, clarineo's aangeschaft. Deze zijn volledig van kunststof en dus 

lichter en hanteerbaarder voor de leerlingen. Anton Kempe en Albert-John Vervorst zullen 

de trompet- en slagwerklessen verzorgen.  

Tijdens de vier laatste lessen spelen de leerlingen 

samen in één ensemble. De afsluiting hiervan zal 

plaatsvinden op dinsdag 7 april, met ondersteuning 

van Harmonie Voorwaarts. De Harmonie organiseert 

ook nog een uitvoering op vrijdagavond zodat ouders 

ook de mogelijkheid hebben om de muzikale 

kwaliteiten van de kinderen te komen beluisteren. 

Schoolfotograaf 

 

In het voorjaar van 2019 heeft Flits&Fun de schoolfoto’s bij ons op school gemaakt. 

Hierbij willen we u eraan herinneren dat deze tot 27 mei 2020  beschikbaar zijn. Na deze datum is 

het niet meer mogelijk om in te loggen. 



Via de website www.flitsenfun.nl kunt u de schoolfoto's van uw kind (alsnog) bekijken door het 

invullen van de inloggegevens die u destijds via school per brief heeft ontvangen. 

Indien u de inloggegevens niet meer heeft kunt u deze aanvragen door een mailtje te sturen 

naar: service@flitsenfun.nl met de naam van de school, naam van uw kind en de klas waar hij/zij in 

zit. Voordat de inloggegevens aan u worden verstrekt zal Flits&Fun eerst toestemming aan onze 

school vragen i.v.m. de privacy wetgeving.  

 

http://www.flitsenfun.nl/
mailto:service@flitsenfun.nl

