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N I E U W S B R I E F 
 

NR. 17 12-6-2017 
 

 

Agenda 
Ma t/m do 12 t/m 15 juni Wandel4daagse Ter Apel 

Vrijdag 16 juni Schoolreis groep 5 en 6 

Woensdag 21 juni Studie dag, leerlingen zijn vrij 

Woensdag 21 juni OAC vergadering 

Vrijdag 23 juni Bezoek klooster groep 4 

Maandag 26 juni Bezoek bibliotheek groep 3 en 4 

Woensdag  28 juni Sportdag Ter Apel alle groepen 

Zondag 2 juli HL Communie Willibrorduskerk Ter Apel 

Maandag 3 juli Schoolreis groep 1 en 2 

Maandag 10 juli Schoolreis groep 7 

Maandag 17 juli Schoolreis groep 3 en 4 

Woensdag 19 juli Musical groep 8 

Vrijdag 22 juli Vossenjacht 

Maandag 24 juli  Start zomervakantie 
 

 

 

 

 



 

Cultureel uitstapje naar het Klooster 

Vrijdag 23 juni 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 van 5 aan de hand van een speurtocht op 

ontdekkingstocht door het klooster. 

Nu is dit alleen mogelijk onder begeleiding van een volwassene. 

Wie zou het leuk vinden om mee te helpen? We lopen samen naar het klooster toe. 

We vertrekken om 9.00 uur en zijn in ieder geval om 12.00 uur weer terug. 

Graag opgeven per mail: herma.klamer@primenius.nl 

 

1e HL Communie 

Op zondag 2 juli doen Ismee, Stijn, Lucas en Lisette uit groep 4 en Tim uit groep 5 
hun 1e HL Communie in de St Willibrorduskerk te Ter Apel. Op school besteden we 
hier ook aandacht aan. Juf Marita geeft een aantal lessen in groep 4. Er wordt in een 
boekje gewerkt over de thema’s : samen dingen doen, elkaar helpen, bedanken, 
delen enz.  Juf Ilona geeft deze lessen in groep 5. Groep 4 heeft net als voorgaande 
jaren al een rondleiding in de kerk gehad. Ter afsluiting is er op vrijdag 30 juni een 
broodmaaltijd in de klas aan het eind van de ochtend. 

Natuurlijk zouden Ismee, Lisette, Stijn, Lucas en Tim het heel leuk vinden als er op 
zondag 2 juli klasgenootjes in de kerk komen kijken. Nadere informatie qua tijden 
volgt nog. Wie mee wil graag per mail opgeven bij juf Herma. We reserveren dan een 
plekje zodat we bij elkaar kunnen zitten. 

 

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 binnenkort 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 één uur duren. 
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Het zou fijn zijn als een aantal ouders zouden kunnen helpen. 

Het gaat om de volgende data: 

• Maandag      19 juni om 14.00 u.     

• Maandag      26 juni om 13.00 u.     

• Maandag        3  juli 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 groep 4 op die middagen 

hun fiets meenemen naar school. 

Vakantie lezen 

 

Groep 3 en 4 doet dit jaar mee aan het project vakantielezen. 

Hiervoor brengen we maandag 26 juni een bezoek aan de bibliotheek. 

De kinderen worden eerst gewoon om 8.25 uur in de klas verwacht. 

Ze lopen dan later met de juf naar de bibliotheek. Groep 4 is om 9.00 uur in de 

bibliotheek en groep 3 om 11.00 uur. Ouders zijn van harte welkom. 

De kinderen van groep 3 moeten tussen 11.30 uur en 11.45 uur worden opgehaald in 

de bibliotheek. Kinderen van groep die overblijven lopen met de juf weer terug naar 

school. 

De bibliotheek en de school werken in dit project samen om kinderen op een leuke 

manier te stimuleren om ook in de vakantie te lezen, zodat er geen achteruitgang 

ontstaat in het lezen. De zogenaamde ‘zomerdip’. 

De kinderen krijgen een rondleiding en gaan daarna zelf boeken uitzoeken. 

Graag deze morgen een bibliotheekpasje en tas meegeven voor de boeken. 
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