
 

 

 

 

Vrijdag 2 september 2016  
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
6 september   Ouderavond (19.30 uur)  
9 september   Schoolreis 
13 september   Openingsviering in de kerk (9.00 uur) 
    Ouderavond (start om 19.00 uur)            
23 september   Zwerfvuilactie 
28 september   Start verkoop kinderpostzegels  
 

Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) 
 
Ramona 
Maandag 5 september (8.00 – 9.30 uur) 
Dinsdag 6 september 
Donderdag 8 september 
Dinsdag 13 september 
 
Marcha 
Dinsdag 6 september  
Donderdag 8 september  
Woensdag 14 september  

 
Nieuws uit de school 
 
Hoera!! 
Afgelopen dinsdag is juf Mirjam bevallen van een gezonde zoon: Tygo! 
We willen Mirjam en Jeroen via deze weg hartelijk feliciteren!!  
 
 
 
Nieuwsbrief 
Met ingang van dit schooljaar wordt de nieuwsbrief 1 keer per 2 weken verzonden op vrijdagmiddag.  Indien u de 
nieuwsbrief niet per mail heeft ontvangen dan kunt u een papieren versie halen uit het bakje bij de kleuteringang of 
de hoofdingang.   
 
Activiteitenkalender 
U heeft woensdag een activiteitenkalender ontvangen. Helaas ontbraken hier toch nog enkele activiteiten. We willen 
u dan ook verzoeken deze kalender weg te gooien.  
In de loop van komende week ontvangt u van ons een nieuwe kalender.  
 
Bezwaar tegen plaatsen van foto’s/filmpjes 
Op onze website kunnen wij foto’s en filmpjes plaatsen waar uw kind(eren) op staan. Indien u daar bezwaar tegen 
heeft kunt u dat aangeven bij de leerkracht.  
 



iPad 
Van de heer Potze, wethouder onderwijs, hebben we vernomen dat er een klacht binnen is gekomen bij de 
gemeente Vlagtwedde met betrekking tot de aanschaf van een iPad. Graag willen wij een en ander verhelderen. 
 
De aanschaf van een iPad is absoluut niet verplicht. We bieden u de mogelijkheid de iPad, tegen gereduceerd tarief, 
aan te schaffen. Dit kan ineens, maar ook in termijnen voldaan worden.  
Indien u er voor kiest geen iPad aan te schaffen dragen wij er zorg voor dat uw kind hetzelfde onderwijs krijgt als de 
kinderen die wel een eigen iPad hebben.  
 
Daarnaast willen we u laten weten dat wij geen kinderen weigeren of verwijzen naar een andere school op het 
moment dat er geen iPad gekocht wordt. We verwijzen kinderen pas door naar een andere school als wij op 
educatief of pedagogisch gebied niet de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben.  
 
We betreuren het deze klacht(en) via de wethouder te moeten vernemen. We gaan graag in gesprek met u als dit 
soort vragen heeft of als u geruchten hoort. Met een gesprek hadden we uw zorgen en onzekerheden vlot weg 
kunnen nemen.  
We nodigen u dus ook van harte uit om nu, of in de toekomst even binnen te lopen, zodat u correct geïnformeerd 
wordt.  
 
Ouderavond 
Dinsdag 13 september staat onze informatieavond gepland. We starten om 19.00 uur met een algemeen deel. Naast 
het team, zal onder andere de oudervereniging en de carnavalscommissie een deel van de avond verzorgen. 
Vanzelfsprekend gaat u ook nog de klas in voor groep specifieke informatie. Tijdens deze avond presenteren wij 
beeldmateriaal van de kinderen. De komende week zullen wij verschillende activiteiten van de kinderen filmen en 
fotograferen en hier één film van maken die we op de ouderavond zullen afspelen.  
 
Disco 
Het is inmiddels traditie dat de oudervereniging eind oktober een disco organiseert. Omdat een aantal kinderen en 
ouders heel fanatiek zijn en dus al heel vroeg hun outfit regelen verklappen we alvast het thema. Voor groep 1 t/m 4 
hebben we een pyjamaparty en voor groep 5 t/m 8 is het thema goed fout!  
 
Sparen voor speeltoestellen bij jumbo 
De komende tijd kunnen er punten gespaard worden bij de jumbo. Deze kunt u online toekennen aan 

onze school, maar u kunt de punten ook bij ons op school brengen. De ‘brievenbus’ van de jumbo staat 

bij de hoofdingang naast de grote schoolfoto. We sparen voor prachtige speeltoestellen voor op ons 

plein!  

 

Openingsviering in de kerk 

Dinsdag 13 september is er om 9.00 uur een openingsviering in de kerk. U bent hierbij van harte 

welkom! 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida  
Dit schooljaar zijn wij weer mooi begonnen met 13 peuters!  Vier nieuwe kindjes in de groep. Vanessa, Daan, Ylana 
en Amy,  van harte welkom en een fijne tijd toegewenst. Deze week moesten de nieuwe kinderen natuurlijk nog 
even wennen, maar het ging eigenlijk vanaf het begin direct goed. De peuters hebben heerlijk binnen en buiten 
gespeeld. Samen met groep 1 en 2 op het grote schoolplein ging super.  
 
 
                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 



Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne  
We zijn het schooljaar goed gestart met 20 kleuters; 8 kinderen in groep 2 en 12 kinderen in groep 1. Het was best 
spannend voor de kinderen. Een nieuwe juf, het lokaal is  anders ingericht, een ander naamkaartje met plaatje op je 
stoel en luizentas. Het was best even wennen! De week is omgevlogen, de kinderen hebben hard gewerkt en we 
hebben heel veel zin in volgende week vrijdag; de schoolreis! 
We hebben deze week gewerkt aan de regels binnen en buiten, dagritmekaarten, de weekwijzer en hebben al een 
beetje gewerkt met het planbord. De komende 2 weken  gaan we aandacht besteden aan het thema school en 
schoolreis. 
  
We hebben een letterkast in de klas. Op deze letterkast staat de letter s centraal. De kinderen mogen voor de 
letterkast voorwerpen/plaatjes van huis meenemen waar deze letter in voorkomt, bijv. sok, spin, schoen.    
 
Schoolreis groep 1 
Vrijdag 9 september gaan de kinderen van groep 1/2 op schoolreis. We gaan naar De Drentse Koe in Ruinerwold.  
De kinderen van groep 1 zijn normaal gesproken op vrijdag vrij, maar zijn van harte welkom om mee te gaan.  
De ouders van groep 1 hebben hier een mail over gehad.  
 
Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
De leerlingen van groep 3 en 4 zijn het schooljaar goed begonnen! Groep 3 heeft al drie woordjes geleerd: ‘ik’ , 
‘maan’ en ‘roos’. Ze kunnen de letters ‘m’ en ‘r’ al heel goed schrijven. 
 
Groep 4 werkt aan kern 12 van veilig leren lezen en start volgende week met ‘taal op maat’. 
Ze laten goed zien wat ze vorig jaar in groep 3 al hebben geleerd! De kinderen krijgen vandaag hun splitsboekje mee 
naar huis, om het automatiseren tot 10 nog eens extra te oefenen. Ze kunnen hun splitsdiploma halen als ze alle 
splitspalen uit hun hoofd kennen en binnen 3 seconden antwoord geven op de optel- en aftreksommen tot 10. 
 

Rakel heeft een prachtige tekening gemaakt van alle ‘m’ woordjes, knap hoor! 
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
Groep 5/6 heeft op de vrijdag gymnastiek in de zaal aan de Kapelweg. Juf Marloes geeft gymles  van 10:15 tot 12:00 
uur. Vrijdag 9 september gaat de gym niet door! We gaan dan gezellig op schoolreisje naar attractiepark 
Drouwenerzand! 
 
Groep 7/8 -  Juf Ilse en juf Rianne 
Juf Ilse haar eerste week in groep 7/8 zit er inmiddels op! En het was een leuke eerste week. Naast de vakken als 
rekenen, taal en spelling, zijn we afgelopen week begonnen met aardrijkskunde. Ook hebben we een erg geslaagde 
crea-middag gehad waarbij we een verjaardagskalender hebben gemaakt voor in de klas.   
 
Schoolkamp 
Groep 7/8 gaat dit schooljaar van 17 t/m 19 mei op kamp naar Ameland!  
 
 
 
 



Schoolreis  - vrijdag 9 september 2016 
 
Vrijdag 9 september a.s. gaan de groepen 1 en 2  op schoolreis. De bestemming op deze dag is:  
 

                   Speel en ijsboerderij De Drentse koe 
 
Om 9:15 uur worden de kinderen in hun eigen klas verwacht. De bus vertrekt om 9.30 uur. Wij verzoeken 
de ouders vriendelijk tussentijds buiten te wachten. 
 
Er zal deze dag 1 bus rijden en er gaat 1 auto mee. 
 In de bus  krijgen alle kinderen en begeleiders een  hesje aan van onze school. Aan het einde van de dag 
leveren ze het hesje weer in. 
 
Bij de Drentse koe aangekomen nemen de kinderen de jassen en tassen mee uit de bus en gaan met hun 
begeleiders eerst naar een vaste verzamelplaats. Hier kunnen de kinderen hun tassen laten liggen. Op 
deze plek wordt ook doorgegeven waar en wanneer we kunnen eten en drinken. Hierna hopen we te 
genieten van een mooie en supergezellige dag. 
 
Om 15:15 uur worden alle kinderen en hun begeleiders weer op de verzamelplaats verwacht 
en daarna lopen we gezamenlijk naar de bus. 
 
Verwachte aankomsttijd in Ter Apel is ongeveer 16:30/ 16:45 uur. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk de kinderen geen zakjes chips of pakjes drinken mee te geven (wel plastic 
flesjes met afsluitbare dop).  De kinderen mogen natuurlijk wel andere lekkere dingen meenemen. Ook 
adviseren wij om uw kind een extra setje kleren mee te geven 
Voor evt. vragen en calamiteiten kunt u altijd bellen naar school. Tel: 0599-581890 
 

 

Schoolreis  - vrijdag 9 september 2016 
 
Vrijdag 9 september a.s. gaan de groepen 3 t/m 6  op schoolreis. De bestemming op deze dag is:  
                   Attractiepark Drouwenerzand. 
 
Om 9:15 uur worden de kinderen in hun eigen klas verwacht. De bus vertrekt om 9.30 uur. Wij verzoeken 
de ouders vriendelijk tussentijds buiten te wachten. 
 
Er zal deze dag 1 bus rijden en er gaat 1 auto mee. 
In de bus  krijgen alle kinderen en begeleiders een  hesje aan van onze school. Aan het einde van de dag 
leveren ze het hesje weer in. 
 
In Drouwenerzand  aangekomen nemen de kinderen de jassen en tassen mee uit de bus en gaan met hun 
begeleiders eerst naar een vaste verzamelplaats. Hier kunnen de kinderen hun tassen laten liggen. Op 
deze plek wordt ook doorgegeven waar en wanneer we kunnen eten en drinken. Hierna hopen we te 
genieten van een mooie en supergezellige dag. 
 
Om 16.00 uur worden alle kinderen en hun begeleiders weer op de verzamelplaats verwacht 
en daarna lopen we gezamenlijk naar de bus. 
 
Verwachte aankomsttijd in Ter Apel is ongeveer 16:30/ 16:45 uur. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk de kinderen geen zakjes chips of pakjes drinken mee te geven (wel plastic 
flesjes met afsluitbare dop).  De kinderen mogen natuurlijk wel andere lekkere dingen meenemen.  
Voor evt. vragen en calamiteiten kunt u altijd bellen naar school. Tel: 0599-581890 
 
 
 
 



Nieuws uit de parochie 
 
Nieuwsgierig naar jou! 
Het einde van de vakantie... Je bent nieuwsgierig naar je meester of juf en naar de kinderen uit je klas. Zouden ze 
ook zo'n leuke vakantie hebben gehad? 
Maar iedereen is ook nieuwsgierig naar jou! Ben je veranderd of ben je dezelfde persoon gebleven?  
 
Iedereen is wel eens nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar wat er in dat ene cadeautje zit, nieuwsgierig naar wat de grote 
verrassing is of misschien wel nieuwsgierig naar God. Soms ben je nieuwsgierig op een verkeerde manier en kijk je 
verkeerd naar jezelf of naar iemand anders. Je cijfert jezelf weg, omdat je denkt dat je niet zo goed bent. Dat is 
helemaal niet nodig! Laat jezelf maar zien! Wij zijn nieuwsgierig naar jou! 
 
Zondag 18 september is er weer een gezinsviering om 11.00u in de RK Willibrorduskerk. 
Samen met pastor Ria en het kinderkoor gaan we zingen, bidden, luisteren en nieuwsgierig zijn. Kom je ook?  
 

 
 
 
 

Team Bonifatius 
 
 


