
  5 september 2016 

 Zo kleurrijk als kinderen zijn 

Privacy 

Op onze website laten wij u met foto’s en filmpjes zien waar we 

mee bezig zijn. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms  

Filmpjes) te zien zijn. 

 

Natuurlijk gaan we zorgvuldig hiermee om. Wij plaatsen geen 

foto’s waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden. Tevens 

plaatsen hierbij geen namen van leerlingen. Toch vinden we het  

Belangrijk om uw toestemming te vragen. Het is goed mogelijk dat 

U niet wilt dat er foto’s van uw kind op internet verschijnen. Als u  

hiervoor GEEN toestemming geeft, vragen wij u dit te melden bij  

uw leraar of directeur/locatieleider. 

 

 

Nieuws uit de MZR 

Eerst willen we Johan Blanke bedanken voor zijn zitting als 

oudergeleding in de mzr. Hij heeft ruim 6 jaar meegedacht met de 

belangen van onze school. Ook is er een wisseling in de  

personeelsgeleding. Juf Iris heeft na 6 jaar afscheid genomen en   

haar plaats wordt ingenomen door juf Ilona. 

 

De bezetting van de mzr is : 3 ouders en 3 leerkrachten. Daarom  

doen we een beroep op u. Vind u het leuk om actief mee te  

denken over het beleid van onze school, dan is zitting in de mzr 

wellicht iets voor u. 

Op de website van onze school kunt u in de schoolgids een  

uitgebreide uitleg vinden van wat een rol in de mzr inhoudt. 

Als u meer informatie wilt of zich graag op wilt geven, graag een 

mail naar: ester.musters@primenius.nl 
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We zijn op zoek naar 

een extra 

wasmoeder/vader. De 

was bestaat uit 

handoeken, 

theedoeken en 

vaatdoekjes. 

Ombeurten wordt de 

was 1x per week 

opgehaald bij school. 

 

 

 

 

Vanaf 7 september kun 

je bij de Jumbo sparen 

voor onze school. 

Bij elke besteding van 

€ 10,00 krijg je een 

schoolpunt. 

Deze kan je vervolgens 

inleveren op school. De 

dropbox staat bij de 

ingang. 

Alvast veel plezier bij 

het verzamelen 
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Fruit pauze 

Ook op onze school stimuleren we natuurlijk het meenemen van 

een gezond tussendoortje zoals fruit/groente. 

Een belangrijpe tip van de BHV! 

Snijdt een druif/cherrytomaatje in de lengte of in vieren, dit om 

verstikking te voorkomen. 

Juist de zachte dingen vervormen vaak zo dat ze de luchtpijp 

helemaal afsluiten en vast komen te zitten. 

 

 

Aanwezigheid van het team bij buitenschoolse activiteiten 

Door het schooljaar heen, worden er allerlei activiteiten 

georganiseerd waarbij school betrokken is, maar wat niet direct 

met lesgeven te maken heeft. Hierbij valt te denken aan de 

viswedstrijd, avond4daagse, schoolvoetbal, carnaval etc. 

We vinden het heel leuk dat er zoveel dingen voor onze leerlingen 

te doen zijn. 

Als leerkrachten kunnen we niet bij alles aanwezig zijn. Daarom 

zult u telkens een delegatie van het team ontmoeten.   

 

Stagiaire Marissa Neehoff 

Hallo ouders/verzorgers en leerlingen, 

Aangezien jullie mij nog niet allemaal kennen, wil ik me even 

voorstellen. Ik ben een nieuwe stagiaire op jullie school. Mijn naam 

is Marissa Neehoff en ben 18 jaar. Ik ben derdejaars student op de 

opleiding onderwijsassistent op het Drenthe College in Emmen. 

Voor mijn opleiding zal ik tot aan mei 2017 elke woensdag, 

donderdag en vrijdag komen stage lopen in groep 3. Ik hoop dat 

het een leerzame periode word en dat ik nieuwe ervaringen zal 

opdoen. Ik heb er in ieder geval veel zin in! 

Groetjes,  

Marissa 
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. 

 

Herfstvakantie: 

17 oktober t/m 21 oktober 

 

Kinderpostzegelactie : 

Woensdag 28 september 

start weer de 

Kinderpostzegelactie. De 

leerlingen van groep 8 

gaan samen met ruim 

185.000 andere 

schoolkinderen op pad 

om zich in te zetten voor 

andere kinderen. Dit jaar 

staan er drie thema’s 

centraal :  

Alle kinderen naar 

school 

Weer gewoon kind zijn 

Een gezin voor elk kind 
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iPad Air 

Op dit moment is het helaas niet mogelijk en iPad te bestellen 

omdat de voorraad niet toereikend is. Apple heeft op 7 september 

2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat de nieuwe 

Apple producten op de markt komen. Dit houdt het volgende in 

voor de bestellingen: 

iPad Air 2 

iPad Air 2 (voorheen) : € 439.00 (16GB) - € 539,00 (64 GB) 

iPad Aur 2 (nu) : € 439,00 (32GB) - € 549,00 (128GB) 

 

De iPad2 16 GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die 

openstaan bij de leverancier voor dit model zullen gewisseld 

worden voor de 32 GB versie. De voorraad van de 32 GB versie 

moet echter nog op gang komen. De verwachting is dat vanaf 

maandag 26 september a.s. de iPads weer worden geleverd. 

Het duurt helaas iets langer, maar u ontvangt dan wel de 32 GB in 

plaats van de 15 GB versie. 

 

iPad Air 1 

De iPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, als deze bestellingen 

worden z.s.m. geleverd. 

 

Nieuwe webshop 

Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer 

bestellen. 

Excusses voor dit ongemak, 

Mocht u nog vragen hebben, mail deze dan naar 

ipad@primenius.nl  

 

Afdeling ICT 

Primenius 
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Opleiding Beeldcoach 

In dit schooljaar worden 

er video opnames 

gemaakt in de groepen en 

op het schoolplein. Dit 

doen we in het kader van 

de opleiding tot 

Beeldcoach waar onze 

school aan mee doet. 

Beeldcoaching is een 

methode van 

leerkrachtbegeleiding 

waarbij korte video 

opnames in de groep 

worden gemaakt met als 

doel de leerkracht te 

begeleiden bij hun 

onderwijskundige taak. 

Belangrijke 

uitgangspunten zijn: de 

sfeer in de groep, hulp 

aan individuele kinderen, 

de manier waarop de 

groep werkt en de wijze 

waarop de leerkracht les 

geeft. 

Het spreekt vanzelf dat de 

beelden alleen voor intern 

gebruik zijn. 

mailto:ipad@primenius.nl
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Viswedstrijd 

 

  

 

 

 

De winnaars zijn geworden: 
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De viswedstrijd was 

weer een groot succes.  

 



  5 september 2016 

 Zo kleurrijk als kinderen zijn 

 

 

Datum  Activiteit  Doelgroep  Tijd  Locatie  
22 
sept.  
  

Apenkooi  Groep 4  
Groep 5  

15.45-
16.30 
uur  
16.30-
17.15 
uur  

Gymzaal De 
Vlinder  
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29 
sept.  
  

Peuter- en 
kleuterdans  

Peuters  
Groep 1 en 2  

15.45-
16.15 
uur  
16.15-
16.45 
uur  

De Hoeksteen  

6 okt.  
  

Mountainbiken  Groep 7 en 8  15.45-
16.45 
uur  

Hoofdingang 
RSG Ter Apel  

17 
t/m  
21 
okt.  

Huttendorp  Groep 1 tm 8  Nadere info volgt via 
Rzijn  

27 
okt.  
  

Schilderen  

 

15.45-
16.45 
uur  

H. 
Gerardusschool  

3 nov.  
  

De winkel van 
sinkel  

Groep 5 en 6   15.45-
16.45 
uur  

Gymzaal De 
Vlinder  

17 
nov.  
  

Voorlezen  Peuters  
Groep 1 en 2  

15.45-
16.15 
uur  
16.15-
16.45 
uur  

Bonifatiusschool  

1 dec.  
  

Volleybal  Groep 3 tm 5  15.45-
16.45 
uur  

Sporthal Ter 
Apel  
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