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N I E U W S B R I E F 
 

NR. 3 21-9-2017 
 

Agenda 
Maandag 25 september 9.15 uur Startviering  

Maandag 25 september Ouderavond groep 4 

Maandag 25 september 8.30 uur groep 6 kunstproject + workshop in 
Bourtange 

Dinsdag 26 september Ouderavond groep 5 en 6 

Vrijdag 29 september 12.00 uur groep 3 naar Groenteboerinnetje 

Donderdag 5 oktober School hele dag gesloten i.v.m. staking 

Maandag 9 november 16.00 uur informatie uurtje  passend onderwijs 
 
 
 

De eerste ouderavonden zijn geweest. Een uurtje waarbij iedereen 

elkaar heeft leren kennen, er informatie is uitgewisseld en waarbij 

natuurlijk een lekker bakje koffie of thee is gedronken. Volgende week 

staan de laatste avonden op het programma. Bij de kleuters kunnen jullie 

intekenen voor een van de kijkochtenden. We zien jullie graag! 

Bij deze wil ik graag de aandacht vragen voor een informatie-uurtje op 9 

november. Het duurt nog even, maar liever iets te vroeg dan te laat.  

Voor de korte termijn ook genoeg op het programma: de startviering,  

groep 6 gaat naar Bourtange en groep 3 naar het groenteberinnetje. En 

dan hebben we ook nog het reguliere programma. Genoeg te doen dus!  

Marianne Kraai 



Startviering 

Maandag is om 9.15 uur de startviering . In de R.K. Kerk van Ter Apel openen we 

samen met de Gerardus en de Bonifatiusschool het nieuwe schooljaar. De groepen 1 

t/m 4 lopen naar de kerk. We vertrekken direct om 8.30 uur. Wees dus op tijd!  

De kinderen van groep 5 en 7 t/m 8 gaan op de fiets en vertrekken dus iets later. 

Maar ook voor hen geldt uiteraard dat de school gewoon om half negen begint. En 

misschien overbodig, maar toch voor de zekerheid: vergeet de fiets niet!  

 

Groep 6 heeft een kunstproject   

Op maandag 25 september is groep 6 uitgenodigd voor een bezoek aan een 

kunstproject Bourtange. De kinderen bezoeken de expositie ‘Rondedans met Moeder 

aarde’ en maken een vilten werkstuk. We worden om 9.00 uur in Bourtange 

verwacht, dus vertrek is om 8.30 uur. Wees op tijd!   

Dit uitstapje valt gelijk met de startviering, waardoor groep 6 deze helaas voor dit jaar 

moet missen.  

 

Het Groenteboerinnetje 

Vrijdag gaat groep 3 op bezoek bij het Groenteboerinnetje. Het Groenteboerinnetje is 

een groente- en akkerbouwbedrijf in Ter 

Apelkanaal.  Door middel van het lopen van het 

kabouter pad leren de kinderen hoe bepaalde 

groente en fruit eruit zien en misschien mogen we 

iets proeven!  

 

 

 

 

 

Voor zowel het uitje naar Bourtange als naar het Groenteboerinnetje zijn er 

voldoende ouders die mee kunnen en daarmee ook voor vervoer en ondersteuning 

zorgen. Dank daarvoor! 

 



Informatie uurtje passend onderwijs 

Je hoort erover op de televisie en de radio, de kranten staan er bol van. Je hoort 

zoveel, maar wat is nou eigenlijk passend onderwijs? En misschien nog wel 

belangrijker, hoe gaan we daar als SWBS Pork mee om? We weten dat er veel 

vragen zijn bij ouders. Daarom organiseren we op 9 november om 16.00 uur een 

informatiemiddag. Een uurtje om vragen te beantwoorden, informatie uit te wisselen 

en zo een inkijkje in de keuken geven van passend onderwijs op Pork. We nodigen u 

bij deze graag uit!   

 

Huttendorp Ratjetoe  

Buitenschoolse Opvang Ratjetoe Stichting Rzijn in Ter Apel organiseert in de 

herfstvakantie weer een Huttendorp-week voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Van 23 t/m 27 oktober mogen alle kinderen uit Ter 

Apel en omstreken komen timmeren, zagen, 

schilderen, vuurtje stoken, muziek maken en nog 

veel meer! Met elkaar bouwen we in één week 

ons dorp vol hutten. We starten om 10:00 uur en 

timmeren door tot 14:00 uur. Voor eten en drinken 

wordt gezorgd. Laarzen en regenkleding 

meenemen voor de zekerheid.  

Eigen gereedschap mag je meenemen, mits je 

naam erop staat.  En natuurlijk niet je netste 

kleren aantrekken! 

Inschrijven kan door ons te bellen op: 0599-582740  

of mailen naar : ratjetoe@rzijn.nu 

uiterlijk voor 13 oktober!!  

Wees er snel bij want VOL=VOL!!!      Kosten: € 10,-- per dag.  Tot dan! 

BSO Ratjetoe, Kapelweg 13 in Ter Apel 

mailto:ratjetoe@rzijn.nu

