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16 juni  Container voor oud papier staat bij school 

20 juni Bezoek bibliotheek Veendam: 

Groep 1-2A (muizen), 1E (paarden) en 1-2C (beren) 

21 juni Bezoek bibliotheek Veendam: 

Groep 1-2D (konijnen) en 1-2B (apen) 

21 juni Schoolbezoek pastor Buit, kleuters, groepen 6a, 6b en 7a 

26 juni Schoonmaakavond  

27 juni Schoolreisje groepen 4 en 5 Drouwenerzand 

28 juni Margedag, kinderen vrij, ivm bespreken schoolresultaten en 

voorbereiden rapportgesprekken 

30 juni Groepen 5 t/m 8 continurooster ivm team uitje, alle kinderen om 14.00 

uur vrij. 

5 juli Schoolbezoek pastor Buit, groepen 3, 4 en 5 

6 juli rapportgesprekken 

11 juli rapportgesprekken 

12 juli Schoolbezoek pastor Buit, groepen 7b en 8 

17 juli 9.00 slotviering, Paardeweide, Konijnen, Beren en de a-groepen 

10.00 slotviering, Apen, Muizen, b-groepen  

Eindmusical groep 8 

19 juli Pleinfeest 

20 juli 10.30 uur Uitzwaaien groep 8 

21 juli Margemiddag, alle groepen zijn ’s middags vrij 

 

  

Nieuws van de directie 

 

iPads schoolverlaters met betalingstermijn 
Heeft u een iPad via Primenius gekocht met een betalingsregeling en gaat uw zoon of 

dochter naar het voortgezet onderwijs, dan ontvangt u vanuit Primenius deze maand via 

de mail informatie over de afwikkeling van deze huurkoopovereenkomst. 
U dient een keuze te maken tussen het inleveren van de iPad in goede staat of het 

afbetalen van de laatste termijn(en). 
Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar ipad@primenius.nl  
 

iPad aanbod leerlingen groep 3,  
Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 3 en wilt u voor hem of haar een 

iPad aanschaffen voor schoolgebruik?  
Dan kunt u gebruikmaken van het vrijblijvend aanbod van Primenius, via de educatiestore 

van Primenius kunt u overgaan tot aanschaf, 
Meer informatie staat op https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met 0597-743100 of een mail sturen naar 

ipad@primenius.nl  
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Schoonmaakavond 

Maandag 26 juni staat de 2e schoonmaakavond van dit schooljaar gepland. We starten  

net als de voorgaande schoonmaakavonden om 19.00 uur en gaan door tot we klaar zijn  

(ca. 20.30 uur). 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u nogmaals de indeling voor deze 

schoonmaakavond, zodat u kunt zien of u aan de beurt bent.  Mocht u onverhoopt toch 

niet kunnen, wilt u zich dan afmelden bij de meester of juf. 

 

Nieuws van het team 

Vakantielezen 

Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus 

terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze 

terugval tegengaat. 

Vanaf 1 juni is de VakantieBieb-app weer beschikbaar, hierin staan een heleboel leuke e-

books. De VakantieBieb is gratis te downloaden in de Appstore of de Playstore. 

 
Podiummiddagen groepen 1 t/m 4 

Volgende week hebben de groepen 1 t/m 4 de tweede reeks podiummiddagen van dit 

schooljaar. Elke groep treedt tweemaal per jaar op. Op één van beide middagen mogen 

de ouders ook komen kijken. De ouders van de roodgekleurde groepen zijn inmiddels via 

de mail uitgenodigd.  De optredens vinden plaats op het leerplein van 

de hoofdlocatie van 13.30 tot ongeveer 14.45 uur. 

Maandag 19 juni                                            Dinsdag 20 juni 

Groep 1/2 a                                                     Groep  1/2 b 

Groep 1/2 c                                                     Groep  1/2 d 

Groep 3b                                                         Groep 3a 

Groep 4b                                                         Groep 4a 
 

 

Nieuws uit de groepen 

Kleuters 

Bibliotheek  

 

Binnenkort brengen wij een bezoek aan de bibliotheek. Dit doen wij om de kinderen kennis 

te laten maken met de bibliotheek. Er wordt onder andere voor gelezen en de kinderen 

zullen in groepjes verschillende opdrachten uitvoeren. Hiervoor zijn wij opzoek naar 

hulpouders die met ons mee willen lopen naar de bibliotheek en daar groepjes willen 

begeleiden. Het gaat om de volgende data en tijden:  

Dinsdag 20 juni:  

Groep 1-2A (muizen) om 9.00 uur. Vertrek van school om 8.30 uur.  

Groep 1E (paarden) om 10.30 uur. Vertrek van school om 10.00 uur.  

Groep 1-2C (beren) om 13.30 uur. Vertrek van school om 13.00 uur.  

Woensdag 21 juni:  

Groep 1-2D (konijnen) om 9.00 uur. Vertrek van school om 8.30 uur.  

Groep 1-2B (apen) om 10.30 uur. Vertrek van school om 10.00 uur.  

 

Het bezoek in de bibliotheek zal ongeveer een uur duren. U kunt zich opgeven op het 

whiteboard bij de klas van uw kind of via de mail.  

Er hebben zich al een aantal ouders aangemeld, maar we hebben nog niet voldoende.  

U gaat toch ook mee?! 

Alvast bedankt. 

 


