
 
 
 
 
 
 
SWBS Pork   
Zanglijster 38       Directeur: Peter Muter 
9561 CB Ter Apel       pork@primenius.nl 
(0599) 582647      www.pork.nl 
 
 
 

N I E U W S B R I E F 
 

NR. 19 29-6-2017 

 

Agenda 
Zondag 2 juli HL Communie Willibrorduskerk Ter Apel 

Maandag 3 juli Schoolreis groep 1 en 2 

Maandag 10 juli Schoolreis groep 7 

Vrijdag  14 juli Pleinfeest vanaf 17.00 uur 

Maandag 17 juli Schoolreis groep 3 en 4 

Woensdag 19 juli Musical groep 8 

Vrijdag 22 juli Vossenjacht 

Maandag 24 juli t/m 3 sept Start zomervakantie 
 

 

Wijziging oud papier container 

Met ingang van vandaag, donderdag 29 juni, staat de oud papier container niet meer 

op de laatste vrijdag en zaterdag op de parkeerplaats voor school. 

De container staat nu op de laatste donderdag en vrijdag van de maand op de 

parkeerplaats voor school. U kunt dus vandaag en morgen uw oud papier komen 

brengen. 

 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.ilpendamsfanfare.com/images/Oud-papier.jpg&imgrefurl=http://www.ilpendamsfanfare.com/index.php/item/36-opbrengst-nieuwe-oud-papiercontainer-voor-fanfare&docid=R4B6c8TiO_zD7M&tbnid=Pq0DVlw_NVNVlM:&vet=10ahUKEwjszZjp0eLUAhUOmbQKHYbgBYAQMwh8KE0wTQ..i&w=435&h=217&bih=805&biw=1600&q=oud papier container&ved=0ahUKEwjszZjp0eLUAhUOmbQKHYbgBYAQMwh8KE0wTQ&iact=mrc&uact=8


Formatie 2017-2018 

 

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1 / 2 A Iris Iris Geertje Geertje Geertje 

1 / 2 B Ineke Ineke Ineke Ineke Ineke 

1 / 2 C Melanie Melanie Melanie Melanie Melanie 

3 Marrie 

 

 

Marita 2,5 

uur extra 

Marrie 

 

 

Marita 2,5 

uur extra 

Marrie of 

Marita 

 

Onderwijs-

assistent 

Marita 

 

 

Marrie 2,5 

uur extra 

Marita 

 

 

Marrie 2,5 

uur extra 

4 Herma Herma Herma Herma Herma 

5 Ilona Ilona Rita Rita Rita 

6  Joke Joke Joke Joke Joke 

7 Chantal Chantal Ester  

Chantal 

Ester Ester 

8 Geert Geert Geert 

Ester 

Geert Geert 

 

 Juf Melanie gaat na de zomervakantie met zwangerschapsverlof en juf Anouk gaat 

haar vervangen. 

 

 Groep 3 heeft volgend schooljaar 35 leerlingen. Juf Marrie en juf Marita werken ieder 

2,5 uur per dag extra op de dagen dat ze normaal niet werken en op woensdag doet 

een onderwijsassistent dit. Juf Marrie en juf Marita hebben vaker op deze manier 

gewerkt en het is gebleken dat dit erg goed werkt. 

 

 Meester Geert heeft om de woensdag ICT taken. 

 

 Er is een vacature voor onderwijsassistent. 
 

 
Juf Ilona, juf Chantal en juf Ester gaan misschien een Master studie volgen. Hiervoor lopen 

op dit moment informatiebijeenkomsten. Het kan zijn dat ze daarvoor ook studieverlof 

krijgen. Wanneer hier meer over bekend is, maken we dit aan u bekend. 



Leero; een pilot in groep 5, 7 en 8. 

In deze groepen zijn we gestart met een pilot van Leero. 

Leero is een digitaal hulpmiddel om te organiseren en te leren. 

We willen kijken of dit voor onze school een verrijking is en kan helpen om nog beter aan te 

sluiten bij de leerbehoeftes van onze leerlingen. 

Het is geen kant en klaar ingevulde methode, we kunnen het zelf vullen met lessen en de 

kinderen kunnen zelf plannen en evalueren. 

Op dit moment zetten we het vooral in bij het rekenen en taal ; omdat we al ver in onze 

gewone methode zijn en hiervoor tijd over hebben.  

Dat we deze pilot doen, wil niet zeggen dat we er ook daadwerkelijk mee gaan werken in de 

toekomst. Daarvoor is juist deze proefperiode; zodat we kunnen ervaren of het bij  ons past 

en of we er ook meerwaarde in zien om dit te gebruiken. 

We houden jullie op de hoogte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pleinfeest 
  

 
  

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vrijdag 14 juli is het dan zo ver…..Het pleinfeest.                                
 

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal langs komen. 

 

Het Pleinfeest begint om 17.00 uur en we feesten door tot 19.00 uur. 

 

Het thema van het schoolpleinfeest is Circus Pork en het zou leuk zijn als jullie verkleed 

komen. 

 

Ook dit jaar verkopen we patat, broodje hamburger, frikandel en natuurlijk suikerspinnen. 

 

De ACRO groep van TGAV geeft een demonstratie. Dit is super leuk om naar te kijken. 

 

Natuurlijk is er ook taart en cake te koop. 

 

De ouders die een taart of cake bakken kunnen dit brengen tussen 13.00 uur en 16.45 uur 

(taarten die gekoeld moeten worden het liefst zo laat mogelijk). 

We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 14 juli. 

 

                                                       

De Activiteitencommissie 

 

 

 

 



Oproep Activiteitencommissie 

Hierbij doen wij een oproep voor iedereen die het leuk lijkt om in de 

activiteitencommissie plaats te nemen, er is namelijk een plek vrij gekomen. 

De activiteitencommissie regelt allerlei activiteiten in en om school, zoals 

viswedstrijd, schoolpleinfeest, potgrondactie etc. etc. We vergaderen ongeveer 9 a 

10 keer per jaar.  

Dus lijkt het je leuk en heb je tijd, geef je dan op. 

Dit kun je doen bij een leerkracht of via pork@primenius.nl 

 

Hulp gezocht! 

Voor het inrichten van de school zijn wij op zoek naar creatieve mensen die van 

knutselen houden. Een aantal keren per jaar (ongeveer 5x) worden de hoeken op 

school ingericht. Wie wil meehelpen in de ‘hoekjesgroep’, zodat de gezellige 

aankleding in de school blijft bestaan? 

Aanmelden kan via juf Geertje: geertje.klein@primenius.nl 

 

Schoolreis groep 3 en 4  

Maandag 17 juli  gaan de kinderen van groep 3 en 4 op schoolreis naar attractiepark 

Duinen Zathe in Appelscha. Hier hebben de kinderen natuurlijk heel veel zin in.  

De kinderen worden om 8.30 uur in hun eigen klas verwacht. In de klas krijgen alle 
kinderen en hun begeleiders een rood T-shirt van school. Er moet dus even rekening 
gehouden worden met de kleding. ( geen jurkjes).  

Om 8.45 uur vertrekken we richting Appelscha. We zijn 's avonds tegen 17.00 uur 
weer terug bij school.  

Natuurlijk mag iedereen ook wat lekkers mee. Tussen de middag krijgen de kinderen 
in het park een smikkelmenu (patatje, ijsje, drinken). Maar natuurlijk mag er ook 

brood meegenomen worden.   

Als begeleiding gaan de juffen en leden van de activiteitencommissie mee.  

Als er nog vragen zijn dan horen wij dit graag ( medicijnen, eten..........).  

 

 

mailto:pork@primenius.nl
mailto:geertje.klein@primenius.nl


Kijkmiddagen nieuwe groep 3 

Op de donderdagmiddagen 6 juli en 13 juli gaan de kinderen van de nieuwe groep 3 

op bezoek bij juf Marita en juf Marrie. In groep 2 hebben ze het verhaal gehoord over 

Zoem op Bezoek in groep 3.  We wensen ze veel plezier. 

 

Aanschaffen ipad  groep 2 

De huidige leerlingen in groep 2 kunnen voor het komende schooljaar, als ze in 

groep 3 zitten, een iPad aanschaffen. Op de website www.primenius.nl  kunt u via de 

educatie store een iPad aanschaffen, u heeft de volgende keuze mogelijkheden: 

1. U kunt een iPad aanschaffen met 12% korting, 3 jaar garantie en een gratis 
beschermhoes (alleen in de kleur zwart). U dient bij het bestellen direct in de 

webshop af te rekenen. De iPad en beschermhoes worden bij u thuis 
afgeleverd. 

2. Via de schooldirecteur kunt u een aanvraag doen voor een iPad met 
gespreide betaling of met betaling per factuur, voor bijvoorbeeld de 
participatieregeling. 

Na goedkeuring kunt u de iPad zelf bestellen via de Educatie store. 

De kosten voor gespreide betaling worden niet aan u doorbelast. De iPad en 

beschermhoes worden bij u thuis afgeleverd. 

De datum waarop voor het eerst wordt geïncasseerd is aan het begin van het 
kwartaal, volgend op de levering van de iPad. Echter als de iPad te kort (doorgaans 

binnen 2 weken) voor de start van een kwartaal wordt geleverd, schuift de eerste 
incasso een kwartaal op. De incassodata/facturatiedata zijn 3 oktober, 3 januari, 3 

april of 3 juli. Bij betaling in 4 termijnen wordt de volgende termijn steeds een jaar 
later geïncasseerd. Bij betaling per factuur zijn de betaaldata gelijk aan de genoemde 
incassodata. 

Ook hier gaat het om een iPad met 12% korting, 3 jaar garantie en een gratis 

beschermhoes (alleen in de kleur zwart). 

NB: Ook kunt u via de schooldirecteur een iPad bestellen voor uw 3e, 4e, etc. kind bij 
ons op school, hiervoor betaalt u eenmalig € 100,- per iPad. 

 

http://www.primenius.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.famme.nl/wp-content/uploads/2016/08/Dit-contract-zou-iedere-ouder-onder-de-neus-van-zn-kind-moeten-schuiven_1.jpg&imgrefurl=http://www.famme.nl/de-7-geboden-van-het-ipad-contract-dat-elk-kind-zou-moeten-tekenen/&docid=2O8Qcs7ca0tsCM&tbnid=5B_L8yMuGhMX0M:&vet=10ahUKEwjU_6yR3-LUAhXII1AKHcSpAMQQMwhVKCswKw..i&w=449&h=209&bih=805&biw=1600&q=kind met ipad&ved=0ahUKEwjU_6yR3-LUAhXII1AKHcSpAMQQMwhVKCswKw&iact=mrc&uact=8

