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Agenda 
 

Vrijdag 21 april Koningsspelen 2017 

Ma t/m vrij 24 t/m 28 april Meivakantie 

Vrijdag 5 mei Bevrijdingsdag (Alle leerlingen vrij!) 

Ma t/m 
woe 

22 t/m 24 mei Schoolkamp groep 8 

Do t/ vrij 25 en 26 mei Hemelvaart en vrijdag (Alle leerlingen vrij!) 

Dinsdag 30 mei Groep 12B bezoek paardenmanege op uitnodiging 
van Yndi 

Ma t/m vrij 5 t/m 9 juni Pinkstervakantie (maandag 5 juni is Tweede 
Pinksterdag) 

Ma t/m do 12 t/m 15 juni Wandelvierdaagse Ter Apel 

Vrijdag 16 juni Schoolreis groep 5 en 6 

Dinsdag 20 juni OAC vergadering 

Woensdag 21 juni Studiedag (alle leerlingen vrij!) 

Woensdag 28 juni Sportdag Ter Apel alle groepen 

Maandag 3 juli Schoolreis groep 1 en 2 

Maandag 10 juli Schoolreis groep 7 

Maandag  17 juli Schoolreis groep 3 en 4 

Maandag 24 juli Start zomervakantie 
 
 

Facebook 

Vanaf heden heeft SWBS Pork een eigen 
Facebookpagina! Hiermee willen we ook 
op social media laten zien welke 
activiteiten we doen. Het kan voor komen 
dat we ook kinderen op Facebook zetten, 
maar we willen het beleid voeren dat er dan geen herkenbare gezichten op staan (bijv. 
wel foto van achterkant).  
Je kunt reageren op de verschillende foto’s/berichten via Facebook. Hier komt geen 
reactie op van school!  
 
Volgend schooljaar 
Op dit moment zijn wij bezig met de formatie (welke leerkrachten volgend jaar, in welke 
groep, etc. ) voor komend schooljaar. Wij horen geluiden om ons heen dat bijv. groep 
3 een grote groep wordt en hoe we dit gaan oppakken. Helaas kunnen we op dit 
moment nog niet concreet benoemen hoe de inzet volgend schooljaar is, maar wel dat 
we de geluiden horen en hier ook gesprekken over hebben binnen team, MR en 
OAC.    



 
Inzet juf Christel Blanke 

Vanaf vorige week is juf Christel op dinsdagochtend extra in groep 6. Dit is in ieder 
geval tot aan Hemelvaart, daarna is nog niet bekend.  
 
Wandelvierdaagse oproep! 
Op dit moment wil Marcel Luikens de wandelvierdaagse wel oppakken, maar dit kan 
hij uiteraard niet alleen. Daarom nogmaals een dringende oproep aan alle 
ouders!  Wie wil meehelpen in de wandelvierdaagse commissie, om ook dit jaar de 
wandelvierdaagse weer tot een succes te brengen? Let op: Mochten er niet meer 
ouders zich aanmelden om dit op te pakken, is er een mogelijkheid dat de 
wandelvierdaagse niet door kan gaan dit jaar. Zonder vrijwilligers kun je zo’n 
evenement niet organiseren. Reacties kunnen gestuurd worden naar 
peter.muter@primenius.nl of meester Peter even aanspreken op school.  
 
 
Groep 3 
Maandagmorgen 1 mei a.s. gaat groep 3 naar de bibliotheek. 
Er wordt voorgelezen uit het boek “Gebruik je Fantasie” van 
Nicola O’Byrne. Vervolgens gaan ze in groepjes opdrachten 
maken. De kinderen moeten tussen 11.30 en 11.45 uur bij de 
bibliotheek gehaald worden. 
 
 
Synagoge groep 5 
11 mei gaat groep 5 naar de synagoge in Emmen. 
Hier zijn we vervoer voor nodig.  
We vertrekken om 13.00u en zijn rond 15.15u weer terug op school. Als ouder mag u 
mee naar binnen, dit hoeft niet.  
Kunt u mee rijden? Stuur dan een mail naar Ilona.kuper@primenius.nl 
 
Schoolvoetbal 
Vorige week hebben de jongens en meiden van groep 6, 7 en 8 meegedaan aan het 
schoolvoetbaltoernooi van Ter Apel. Het waren geslaagde avonden, waarbij de meiden 
op de 9e plek zijn geëindigd, de jongens zevental op de achtste plek en de jongens 
elftal zelfs op de eerste plek! Van harte gefeliciteerd met deze plekken! 
 
Wij willen de coaches (Alfred Tent, Peter Bols en Alfred Veninga) heel erg bedanken 
voor hun inzet! 
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