
 

 

 

 

Vrijdag 16 september 2016  
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
23 september   Zwerfvuilactie 
23 t/m 25 september   Oud papier container 
28 september   Start verkoop kinderpostzegels  
 

Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) 
 
Ramona 
Maandag 19 september 
Dinsdagmiddag 20 september (vanaf 14.30 uur)  
Woensdag 28 september (ochtend) 
Donderdag 29 september 
 
Marcha 
Dinsdag 20 september 
Donderdag 22 september 
Woensdag 28 september 
Donderdag 29 september  
 

Nieuws uit de school 
 
Sparen voor speeltoestellen bij jumbo 
De komende tijd kunnen er punten gespaard worden bij de jumbo. Deze kunt u, online, toekennen aan 

onze school, in de ‘brievenbus’ deponeren bij de Jumbowinkel maar u kunt de punten ook bij ons op 

school brengen. Die ‘brievenbus’ staat bij de hoofdingang naast de grote schoolfoto. We sparen voor 

prachtige speeltoestellen voor op ons plein!  

Van Jumbo ontvangen we de wekelijkse online  tussenstand. Op dit moment hebben we 27 punten. Natuurlijk 
komen de ‘brievenbussen’ hier nog bij en ook die worden al goed gevuld.  We hopen dat u flink voor ons blijft 
sparen!  
 
Activiteitenkalender 
U ontvangt de nieuwe activiteitenkalender maandag op papier en digitaal.  
 
Studiemiddag het lerende brein  
Afgelopen woensdagmiddag is het hele team naar de onderwijsmiddag van de gemeente Vlagtwedde geweest. 
Samen met alle scholen uit de gemeente Vlagtwedde hebben we veel gehoord over onze hersenen. Er waren diverse 
workshops (kleuterbrein, verschil tussen het jongensbrein en het brein van meisjes, krachtige leeromgeving, gedrag, 
etc.) waarin we nieuwe inzichten hebben opgedaan. We zullen elkaar in de volgende teamvergadering bijpraten over 
de workshops en kijken welke onderdelen we kunnen gebruiken om ons onderwijs nog aantrekkelijker te maken 
en/of te verbeteren.   
 
 
 
 



Ouderavond 
Wat fijn dat er dinsdagavond vele ouders waren. We zijn erg blij met uw betrokkenheid en interesse!  
 
Schoolkamp 
Tijdens de ouderavond in groep 7/8 kwam naar voren dat niet alle ouders op de hoogte waren van het feit dat groep 
7/8 met ingang van dit schooljaar samen op kamp gaan. Onze excuses hiervoor!  
Omdat we sinds afgelopen schooljaar combinatiegroepen hebben en dit, naar verwachting, de komende schooljaren 
ook zo zal blijven hebben we besloten de groep ook als geheel op kamp te laten gaan. Indien u vragen heeft nodige n 
we uit om deze aan Ilse, Rianne of Ramona te stellen.  
 
Oud papier  
Volgende week staat de oud papier container weer op de parkeerplaats bij de kerk (bij de nieuwe jeu de boules 
baan). De opbrengst van de papiercontainer gaat naar school en gebruiken we voor de kinderen. We hopen dan ook 
van harte dat u uw oud papier volgende week naar onze container brengt!  
 
Carnavalscommissie 
Afgelopen dinsdag heeft Bertran Platen (vader van Fréderique , Gerben en Huub) enthousiast verteld over onze 
Carnavalscommissie. Ieder schooljaar doen ouders hun best om een prachtige kar  te bouwen voor de kinderen. Het 
is niet alleen een feest voor de kinderen en ouders, het is ook prachtige reclame voor de school. Daarnaast  is het 
ieder jaar weer een gezellige samenwerking van ouders en leerkrachten. Ouders die meewerken aan het bouwen  
van de kar, hebben een gezamenlijke app waarvoor u zich aan kunt melden. Er wordt op dinsdagavond en op 
donderdagavond gebouwd aan de kar. Dit zijn vaste dagen. Eens per maand komt daar de zaterdag bij.  
Of u nu structureel (wekelijks) wilt bouwen of af en toe, alle hulp is welkom! Vandaar deze oproep.  
“WIE HELPT MEE!” 
De eerste aanmeldingen zijn gelukkig al binnen gekomen tijdens de ouderavond. Heel fijn!  
Donderdag 22 september is onze eerste vergadering over hoe en wat en welk thema het gaat worden komende 
carnaval. Iedereen die zich nog graag aan wil melden is van harte welkom op deze avond! Vele handen maken licht 
werk! 
 
Juf Mirjam 
Na wat opstartproblemen voor Mirjam gaat het nu goed met haar en 
Tygo! 
 
Enkele ouders hebben gevraagd naar het adres van juf Mirjam en Jeroen 
voor het sturen van een kaartje. Bij deze: 
Elshof 21  
9642 HK Veendam  
 
Bestellingen iPad 
Beste ouder/verzorger,  
  
Op dit moment is het helaas niet mogelijk een iPad te bestellen omdat de voorraad niet toereikend is. 
Apple heeft op 7 september 2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat de nieuwe Apple producten op de 
markt komen. 
Dit houdt het volgende in voor de bestellingen: 
iPad Air 2 

iPad Air 2 (voorheen):                                  € 439 (16GB) – € 539 (64 GB) 
iPad Air 2 (nu):                                                € 439 (32GB) € 549 (128GB) 
 
De iPad Air 2 16GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die openstaan bij de leverancier voor dit model zullen 
gewisseld worden voor de 32GB versie. 
De voorraad van de 32GB versie moet echter nog op gang komen. De verwachting is dat vanaf maandag 26 
september a.s. de iPads weer worden geleverd.   
Het duurt helaas iets langer, maar u ontvangt dan wel de 32GB versie in plaats van de 16GB versie. 
Mocht u reeds een 16GB versie hebben ontvangen of er binnenkort nog 1 ontvangen, dan kunt u deze niet omruilen.  
 

  



IPad Air 1 

De iPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, al deze bestellingen worden z.s.m. geleverd.  
  
Nieuwe webshop,  
Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer bestellen. 
  
Excuses voor dit ongemak.   
Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar ipad@primenius.nl 
  
Afdeling ICT  
Primenius  
 
Zwerfvuilactie 
Dit jaar staat in de gemeente Vlagtwedde in het teken van goed burgerschap. Vrijdag 23 september gaan we daarom 
met alle scholen uit de gemeente zwerfvuil verzamelen rondom school en in de omgeving. De materialen 
(werkhandschoenen, vuilniszakken, etc.)  zijn al op school geleverd en het wordt vast een succes! 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida  
Afgelopen week  was het nog behoorlijk warm, dus hebben we heerlijk gespeeld 
met water. We waren klets klieder nat, maar wat hebben we een plezier gehad. 
Natuurlijk hoorde er ook een ijsje bij. Wat een verrassing! Verder mochten we 
een hele grote tekening maken met wasco. Het zijn prachtige kunstwerken 
geworden. Hele families zijn er getekend.   

 
 
                                                     
 
 
 

 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne  
We hebben het heel gezellig gehad op schoolreis naar De Drentse Koe. We bedanken de moeder van Ties, Jens, Júan 
en juf Lida heel erg hartelijk dat zij met ons mee zijn geweest. De letterkast is een groot succes, er zijn heeeeeel veel 
spullen meegenomen met de letter s. De kinderen hebben een schoolreisbus geverfd, een gezicht geknipt en 
geplakt, een kleurplaat gekleurd en nog veel meer leuke dingen gedaan. 
 
De ouderavond van afgelopen dinsdag was een groot succes. Veel ouders kwamen een kijkje nemen in onze klas. 
Volgende week krijgt u van juf Astrid een overzicht van de dagelijkse gang van zaken in onze klas en een inlogcode 
voor Klasbord.   
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De komende 2 weken gaan we werken over het thema: zwerfvuil.  
De letter die centraal staat voor op  de letterkast is de letter z. Er mogen weer spullen meegenomen worden. 
Heeft u spullen die wij mogen lenen voor de huishoek die met het thema te maken hebben (bezem, stoffer en blik, 
poetsdoek, prullenbak) dan mag uw kind dit volgende week meenemen. 
 
Maandag 19 september gaan we naar een voorstelling kijken op de H. Gerardusschool in Barnflair.  
De voostelling begint om 10.45 uur en eindigt om 11.20 uur. We vertrekken om 10.15 uur van school. 
Voor het vervoer naar en van de H. Gerardusschool zijn wij op zoek naar 5 auto’s. Wilt/kunt u meerijden? Geef dan 
uw naam door aan juf Astrid via astrid.haverkort@primenius.nl of bel even naar school 581890. 
 
Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
Het schoolreisje in Drouwenerzand was zeer geslaagd. We willen graag de ouders bedanken die mee zijn geweest. 
 
In kern 1 staan de woordjes ‘ik’, ‘maan’, ‘roos’, ‘vis’, ‘sok’, ‘aan’, ‘en’ en ‘pen’ centraal. Het lezen gaat steeds beter. 
Ook lezen we wisselrijtjes op het digibord om steeds beter te worden in het lezen! 
 
Deze week had groep 3/ 4 zijn eerste muziekles! 1x in de twee weken komen docenten van de muziekschool bij ons 
op school om de muzieklessen te verzorgen. De kinderen leren nieuwe liedjes maar maken ook kennis met 
verschillende muziekinstrumenten. Dit jaar zijn dat  de Djembè, de Ukulele ( mini gitaartje) en  Keyboards!   
 
Ook zijn we afgelopen dinsdag naar de kerk geweest voor de openingsviering. Ondanks het lange wachten in de kerk 
en de warmte hebben alle kinderen zich netjes gedragen!  De liedjes werden door alle kinderen enthousiast mee 
gezongen!  
 
Groep 4 krijgt deze week blok 1 van spelling  mee naar huis. De kinderen mogen als ze dat willen de woorden thuis 
en op www.bloon.nl oefenen. Het is belangrijk dat ze de spellingscategorie goed begrijpen zodat ze ook de regels 
kunnen toepassen bij nieuwe woordjes! 
 
We beginnen deze week met de tafel van 2!  
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
 
Het schoolreisje in attractiepark Drouwenerzand was zeer geslaagd! Wat hebben we genoten deze dag. Hiervoor 
willen we alle ouders bedanken die deze dag zijn mee zijn geweest! 
 
Deze week had groep 5/ 6 zijn eerste muziekles! 1x in de twee weken komen docenten van de muziekschool bij ons 
op school om de muzieklessen te verzorgen. De kinderen leren nieuwe liedjes maar maken ook kennis met 
verschillende muziekinstrumenten. Dit jaar zijn dat  de Djembè, de Ukulele ( mini gitaartje) en Keyboards!   
 
Ook zijn we afgelopen dinsdag naar de kerk geweest voor de openingsviering. Ondanks het lange wachten in de kerk 
en de warmte hebben alle kinderen zich netjes gedragen!  De liedjes werden door alle kinderen enthousiast mee 
gezongen!  
 
Groep 7/8 -  Juf Ilse en juf Rianne 
Groep 7 en 8 krijgen deze week blok 1 van spelling mee naar huis. Dit kunnen ze thuis op Bloon oefenen.  
 
Daarnaast zijn wij deze week begonnen met persoonlijke doelen per dag. Deze hangen we op het databord. Op deze 
manier weten de kinderen precies waar ze op een dag op gaan letten. 
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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 
 
 


