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Gastles over water.

Afgelopen vrijdag kreeg groep 4 een gastles over water.
Een medewerkster van waterschap Hunze en Aa’s kwam 
iets vertellen over de waterwasmachine.
Eerst vertelde ze een verhaal over Droppie Water.
Daarna mochten de kinderen in groepjes water vies maken 
en daarna weer schoon. Nu weten ze vast allemaal waar 
het water naar toe gaat als ze handen wassen en hoe je 
water schoon krijgt.
 

 
Het Klooster
 
Jaarlijks brengt groep 4 een cultureel bezoek aan het 
Klooster.
Ook dit jaar werden we rondgeleid door een gids. Wie het 
leuk vond mocht een habijt aan. In de Kapittelzaal werd 
verteld over het leven en werken in het Klooster. Daarna 
liepen we door de kruisgang naar
de Kanunnikenkerk en via een smal trapje naar boven. In 
de ziekenboeg mochten ze zelfs op de bedden liggen. Dit 
was natuurlijk erg grappig.

Later mochten de kinderen in groepjes onder begeleiding 
van ouders
zelf door het klooster speuren en opdrachten invullen.
Ouders, bij deze nog bedankt voor jullie hulp!
      

Vrijdag 27 mei 
Europamarkt van groep 
7
 
Op vrijdagmiddag 27 mei 
a.s. om 14.00 presenteert 
groep 7 een Europamarkt 
in het speellokaal.  
De ouders en evt. familie  
van de kinderen in groep 
7 zijn van harte 
uitgenodigd.

Er zal veel informatie zijn 
over een aantal Europese 
landen, er is veel te zien, 
te doen en te eten......

Het is een inloopmarkt, 
dus u hoeft niet precies 
om 14.00 uur te komen, 
maar de mondelinge 
presentaties zijn wel in 
het eerste half uur.  

Wij hopen dat u allen een 
kijkje komt nemen.
 



26 mei 2016

Zo kleurrijk als kinderen zijn

NIEUWSBRIEF  
     

Groep 3 nieuw 
schooljaar
 
Komend schooljaar gaan 
wij in groep 3 een gedeelte 
van de ochtend werken in 
hoeken.
Hiervoor moet veel 
materiaal gemaakt 
worden.
Wij willen graag een 
groepje ouders die ons 
hiermee gaan helpen.
Wij starten hiermee na de 
juni vakantie. We gaan 
dan op een avond 
materialen maken voor de 
hoeken zodat we hiermee 
in het nieuwe schooljaar 
kunnen gaan starten. In 
het nieuwe schooljaar 
zullen we ook graag 
gebruik blijven maken van 
uw hulp.
 
Wie wil ons helpen?
Graag via de mail aan ons 
doorgeven als U wilt 
helpen.De ouders die zich 
opgeven krijgen bericht op 
welke avond we gaan 
beginnen.
 
Met vriendelijke groet, 
marita.abeling@primenius.
nl. 
marrie.elling@primenius.nl

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
Een aantallen weken geleden hebben wij u 
medewerking gevraagd voor het invullen van de 
vragenlijst over de beweegbehoefte van 
leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisscholen 
uit Ter Apel en Ter Apelkanaal. Indien u de 
vragenlijst nog niet heeft ingevuld, dan vragen wij 
u hierbij dit alsnog te doen.
 
U vindt de vragenlijst via de volgende link:
http://www.thesistools.com/web/?id=501382
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met Siebren van der Molen, 
s.vandermolen@hvdsg.nl of 06-42115233
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
Harm Jan Kuper, Marloes Leeman en          
Siebren van der Molen        
Stichting Rzijn, Huis voor de Sport Groningen

Met vriendelijke groet,
Siebren van der Molen
Sportconsulent
Huis voor de Sport Groningen

Telefoonnummer: 050-8700100
Mobielnummer: 06-42115233
www.hvdsg.nl
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schoolfotograaf

Volgende week vrijdag, 
3 juni, komt de 
schoolfotograaf weer 
langs. Er worden 
portretfoto's gemaakt, 
groepsfoto's en 
gezinsfoto's van alle 
schoolgaande 
broertjes/zusje.

Musical groep8

Op woensdag 13juli 
treedt groep 8 op met 
hun eindmusical 
BonBonniBeach.

Binnenkort volgt meer 
informatie

Bezoek watertoren Stadskanaal.

Op donderdagmiddag 2 juni brengt groep 6 een bezoek aan de 
watertoren in Stadskanaal.
We krijgen daar een rondleiding in de watertoren en mogen de 
watertoren ook beklimmen. Als we bovenop staan, kunnen we 
met een verrekijker heel ver kijken en krijgen we ook uitleg over 
welke plaatsen, kerktorens enz. we kunnen zien.
We kunnen op de fiets,  maar als er genoeg ouders zijn die mee 
willen rijden, zou dat heel fijn zijn. De ouders die meerijden, 
mogen ook mee om de watertoren te bekijken.  Opgeven 
hiervoor kan bij juf Ester.
 
Citotoetsen.

In de week van 30 mei tot 3 juni gaan we de citotoetsen van 
eind groep 6 afnemen. 
We nemen nu de toetsen: rekenen, woordenschat, spelling en 
lezen af (avi en drie minuten toets)
Als u nog wilt oefenen is : www.leestrainer.nl een mooie site om 
de cito vraagstelling te oefenen.
Zorgt u er ook voor dat uw kind uitgerust op school komt?


