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Aandachttraining voor kinderen van groep 3 

Bij ons op school wordt binnenkort aandachttraining gegeven door Lettie 
van der Meulen, zij is maatschappelijk Kindwerker bij het centrum voor 
Jeugd en Gezin. 
Wij hebben hiervoor groep 3 gekozen om aan dit project mee te werken. 

De training begint vanaf 17 mei . 
Groep 3 wordt in twee groepen verdeeld. 
 Een groep kinderen  krijgt de aandachttraining op dinsdag  en de andere 
groep kinderen op donderdag van 8.30 uur tot 9.15 uur. 
Er zijn in totaal 8 bijeenkomsten. 

Waarom een aandachttraining voor kinderen? 

Kinderen hebben het vaak te druk, net als volwassenen. Ze kunnen niet 
slapen, zijn snel afgeleid en vaak onrustig. Door kinderen al jong in 
contact te brengen met het focussen van de aandacht, leren ze beter 
observeren en zich concentreren, in contact met hun lichaam te zijn, 
zichzelf tot rust te brengen. Door rust in hoofd en lichaam  verbeteren de 
concentratie en leerprestaties. Kinderen gaan minder gebukt onder 
problemen maar vinden oplossingen. Hun zelfvertrouwen en veerkracht 
nemen toe, het gevoel van gefaald te hebben neemt af. 
 

Oproep!

De Avondvierdaagse zit 
er ook weer aan te 
komen. Zoals al reeds 
eerder aangegeven zijn 
wij op zoek naar ouders 
die dit willen organiseren 
zodat ook Pork dit jaar 
weer vertegenwoordigt is 
tijdens dit leuke 
evenement. Tot nog toe 
hebben we geen 
aanmeldingen binnen 
gekregen. 

Lijkt het u leuk, meldt u 
dan aan bij 
H. Weinans van de BOV 
of via 
bov.swbspork@gmail.co
m. 

Namens de BVO
Verkeersexamen groep8

Op 2 juni heeft groep 8 het praktische gedeelte van het 
verkeersexamen. Het theorie gedeelte hebben we al gedaan en 
iedereen is geslaagd.

Voor het examen hebben we vier mensen nodig die tijdens het 
verkeersexamen in Ter Apel als controlepost willen helpen. Graag 
opgeven via de mail:  geert.kost@primenius.nl

Schoolvoetbal

Woensdag 18 mei zijn de 
regiofinales schoolvoetbal
('s middags) in Veendam.

Ons 11-tal jongens doet hier 
aan mee.

Hiervoor hebben vervoer 
nodig. Wilt u met ons mee? 
Stuur dan een mail naar:
geert.kost@primenius.nl

Techniek groep 8

Morgenmiddag gaat groep 8 naar de RSG voor een 
techniekmiddag. Wat we gaan maken is nog een verrassing.

Maandagmiddag 6 juni gaat we op bezoek bij twee bedrijven nl. 
CHD en Witec. De groep wordt dan in tweeën gesplitst. Omdat de 
groep wordt gesplitst, ben ik op zoek naar een begeleider. 

Wil je mee? Geef je dan op via geert.kost@primenius.nl
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Leerplicht

Regelmatig komen er ouders met vragen over verlof van school. Aan het aanvragen van verlof 
zitten eisen en die zijn beschreven in de schoolgids en ter info plaats ik ze in deze nieuwsbrief. 
Hieraan hebben we ons als school en ouders te houden. Nu krijg ik regelmatig de vraag of 
kinderen vrij mogen, omdat ze bijvoorbeeld op vakantie gaan of dit past de ouders beter. Hier 
kan ik GEEN verlof voor geven.
De school mag daar alleen in een enkele geval van afwijken en de regels daarvoor staan op de 
volgende website:
 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-
de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
 
U kunt uw kind ook niet zomaar ziek melden (voor een vakantie) of zeggen dat ze een afspraak 
hebben bij de dokter / tandarts als dit niet waar is. Bij twijfel over de afwezigheid zullen we de 
leerplichtambtenaar moeten inlichten.  

Aanvraag voor verlof:

Wanneer u andere dringende redenen heeft (dan ziekte) om uw kind de school te willen laten 
verzuimen, dient u dat 8 weken van tevoren schriftelijk aanvragen bij de directeur van de school. 
Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar. Uitgangspunt bij toekenning van extra verlof is 
dat er sprake is van externe omstandigheden die buiten de wil van ouders en/of kind 
plaatsvinden.
Omstandigheden die in aanmerking komen voor extra verlof:
- Verhuizing: max. 1 dag;
- Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats: max. 1 
dag, buiten de woonplaats: max. 2 dagen;
- 12,5 -, 25- ,40- , 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
- 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: max. 1 dag;
- Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de 3e graad: periode in overleg met de 
directeur;
- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad: max. 4 dagen;
- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad: max. 2 dagen;
- Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad: max. 1 dag;
- Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen anders dan vakantieverlof en deelname 
aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.
Bij een aanvraag voor meer dan 10 dagen beslist de leerplichtambtenaar. Dit is alleen mogelijk 
bij omstandigheden waarbij sprake is van een medische of sociale indicatie.

Meester Peter
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Schoolreizen:

De schoolreizen staan over niet al te lange tijd weer voor 
de deur en daarvoor zijn de eigen bijdrages weer 
vastgesteld.

Groep 1/2 gaan op 20 juni naar de Drentse Koe. 
Eigen bijdrage van 10 euro.

Groep 3/4 gaan op 11 juli naar Het Sprookjeshof. 
Eigen bijdrage van 10 euro.

Groep 5/6 gaan op 30 juni naar Wildlands. 
Eigen bijdrage 20 euro.

Aangezien er kinderen zijn die een abonnement hebben 
voor Wildlands hebben we voor deze kinderen de eigen 
bijdrage aangepast. In plaats van 20 euro kunnen deze 
kinderen 6,50 euro eigen bijdrage betalen. Wel willen we 
graag een overzicht voor wie dit geldt. Zouden jullie zo 
vriendelijk willen zijn om dit door te geven aan de juf van 
de groep en het door te geven via 
bov.swbspork@gmail.com zodat ook de BOV een up to 
date overzicht heeft ivm de financiën.

Groep 7 gaat 10 juni naar Schloss Dankern. 
Eigen bijdrage 25 euro.

Groep 8 gaat 8 - 10 juni naar Ameland. 
Eigen bijdrage 65 euro.

Graag zo spoedig mogelijk overmaken op 
NL13RABO0360160336 tnv SWBS Pork onder 
vermelding van de naam van uw kind en welke groep. 

Voor vragen kunt u altijd mailen met 
bov.swbspork@gmail.com

Romee

Graag willen wij   
iedereen heel erg 
bedanken voor alle blijk 
van steun en medeleven 
tijdens het ziekzijn en het 
overlijden van onze 
stoere Romee.

Dit doet ons enorm goed.
Kaarten, 
bloemen,telefoontjes,   
knuffels ,lieve woorden 
en een schouder om te 
huilen.

Het is fijn om te weten 
dat Romee niet vergeten 
wordt op school.
Ze zal altijd bij de klas 
horen zeggen haar 
klasgenootjes.En dat zal 
ze zeker.

Harmjan en Janita
Nanda
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Cultureel uitstapje naar het Klooster

Volgende week woensdag 18 mei brengt groep 4 een bezoek 
aan het Klooster.
De kinderen krijgen een korte historische inleiding in de 
Kapittelzaal en daarna een rondleiding door het klooster.
Aansluitend gaan de kinderen in groepjes aan de hand van 
een speurtocht op ontdekkingstocht door het klooster.
Nu is dit alleen mogelijk onder begeleiding van een 
volwassene.
Daarvoor hebben we uw hulp nodig!!
Wie wil er mee? We gaan er lopend naar toe.
We vertrekken om 8.30 u. en zijn in ieder geval om 12.00 u. 
weer terug.
Graag zo spoedig mogelijk opgeven bij juf Herma, dit mag 
ook per mail herma.klamer@primenius.nl
 
 

Oefenen op de fiets

Vanaf groep 5 gaan de kinderen op de fiets naar gym. Veel 
kinderen zijn niet gewend om in groepsverband te fietsen.
Daarom gaan we in juni weer een paar keer oefenen ter 
voorbereiding op groep 5. Op de parkeerplaats bij het 
sportpark zetten we een klein parcours uit. We oefenen een 
aantal onderdelen die belangrijk zijn als je in een grote groep 
fietst. Naast elkaar fietsen, remmen, bochten maken enz. Dit 
zal ongeveer een uur duren.
 
Hiervoor hebben we hulp nodig van een aantal ouders.
Het gaat om de volgende data:
• Maandag      6 juni om 13.00 u.    
• Donderdag  23 juni om 13.00 u.    
• Maandag     27 juni om 13.00 u.    
 
U kunt zich opgeven  via de mail: 
herma.klamer@primenius.nl
Het is dan natuurlijk wel de bedoeling dat de kinderen van gr.
4 op die middagen op de fiets naar school komen.
Met vriendelijke groet,
De verkeersouders
 
 
 
 
 
 

Bezoek R.K. 
Willibrorduskerk.
 
Vanuit onze visie vinden 
we het belangrijk dat 
kinderen kennis kunnen 
nemen van diverse 
levensbeschouwelijke 
richtingen. Groep 4 
brengt daarom ieder jaar 
een bezoek aan de R.K. 
Willibrorduskerk.
Dit jaar zijn we op 
donderdagmiddag 26 
mei uitgenodigd door 
pastor Ria. Zij zal een 
rondleiding verzorgen. 
We gaan lopend naar de 
kerk en zijn om kwart 
over 3 weer terug.

Potgrondactie:

De potgrondactie was dit 
jaar weer een groot 
succes. Er zijn heel wat 
zakken verkocht. 
Maar de meeste 
potgrond is dit jaar 
verkocht door:

Anouk Bols!

Anouk namens de 
activiteitencommissie 
gefeliciteerd met je prijs!


