
 

 

 

 

Vrijdag 14 oktober 2016  
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
 
14 oktober   Oud papier container (t/m 16 oktober) 
15 t/m 23 oktober Herfstvakantie 
24 oktober  Luizencontrole 
26 oktober  Studiedag team (kinderen vrij) 
27 oktober  Schoolfotograaf 
28 oktober  Disco (info volgt) 
6 november  Bosloop Polderputten 
 
 

Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) 
 
Ramona 
Dinsdagmiddag 25 oktober (12.30 – 15.00 uur) 
Woensdag 26 oktober vanaf 10.00 uur. 
Donderdagochtend 27 oktober (tot 13.00 uur) 
 
Marcha 
Woensdag 26 oktober 
 

Nieuws uit de school 
 
 
Bosloop Polderputten 
 
Attentie… Attentie… Attentie…Attentie… Attentie… Attentie… Attentie  
 
Onderstaande brief is deze week meegegeven. We zien voor 1 november graag veel ingevulde strookjes terug op 
school, zodat we met elkaar   een leuke, sportieve middag  gaan beleven. Supporters zijn natuurlijk ook van harte 
welkom! 
Graag het geld op de invulstrook plakken. 
 
Zondag 6 november Bosloop Polderputten                                                                                               
Wij als school willen graag deelnemen aan de jaarlijkse bosloop te Polderputten  
op zondag 6-11-2016 
 
De bosloop heeft als doel kinderen actief te laten bewegen. Het parcours dat de kinderen zullen lopen is 2.5 
kilometer. 
De kinderen tot en met 7 jaar lopen een  afstand van 1 kilometer (lopen ronden op asfalt.) 
 
Wellicht dat de kas van de scholen ook verhoogd kan worden d.m.v. de geldprijzen  



De geldprijzen zijn dan ook uitsluitend bestemd voor de scholen. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn door de 
organisatie van de bosloop. Tevens stellen ze dit jaar weer een wisselbeker beschikbaar. 
 
1e prijs 80 euro 
2e prijs 50 euro 
3e prijs 30 euro 
 
De regels zijn als volgt: 
*Iedere school moet minimaal 5 leerlingen laten deelnemen, onafhankelijk van leeftijd en geslacht. 
*De uitslag van de scholen wordt bepaald door de som van de snelste tijd van de kinderen van 8,9,10,11 en 12 jaar. 
Indien de school geen deelnemer heeft van bijvoorbeeld 11 jaar, worden de twee snelste tijden van kinderen van 10 
jaar meegeteld. 
*Individueel komen de kinderen ook nog in aanmerking voor een prijs in hun categorie. Deelname aan dit hele 
gebeuren kost 1,50 euro per kind. 
*Inschrijven regelt de school. 
*De start van dit hele gebeuren is om 13.30 uur.  
 
Extra informatie!!!!! 
Kinderen verzamelen zich om 13.00 uur bij de ingang van de kantine van de Polderputten. 
De leerkrachten wachten hier op de kinderen en zullen afvinken welk kind aanwezig is. Dus graag even aanmelden 
bij de leerkracht. 
Ouders brengen de kinderen en halen hun kind na afloop weer op.  
De loop zal rondom 14.00 uur voor deze kinderen afgelopen zijn.  
De kinderen moeten worden afgemeld bij de leerkracht.  
Kinderen die nog willen blijven wachten op de uitslag, mogen blijven o.l.v. een ouder. De school is na 14.00 uur niet 
meer verantwoordelijk.  
Een aantal meesters en juffen zal met de kinderen meerennen.   
Een leerkracht blijft bij de kantine en vangt kinderen op die uitvallen.    
De kinderen krijgen op vrijdag een school T-shirt mee naar huis.       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dit invulformulier graag inleveren voor dinsdag 1 november 2016 
Naam:……………………………………………geeft zich op voor de bosloop op zondag 6-11-2016  
(graag 1,50 bij eigen groepsleerkracht inleveren). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Eikels sparen voor boer Hempen 

 
We willen alle kinderen bedanken voor het verzamelen van de vele eikels. Na de herfstvakantie  (dinsdagmiddag  25 
oktober van 13:00-14:15 uur)zullen we de eikels als school aan boer Hempen overhandigen, zodat we ook nog een 
kijkje kunnen nemen op de boerderij en bij de varkens. 
Klassenmoeders zijn inmiddels druk op zoek naar ouders/opa’s, oma’s die onze kinderen naar de boerderij willen 
halen en brengen. Jan  Deuring zal de eikels vervoeren   
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Schoolfotograaf  
Donderdag 27 oktober komt onze schoolfotograaf.  Zij maakt groepsfoto’s en individuele foto’s van alle kinderen 
(ook de peuters).  
Dit jaar worden alle broers en zussenfoto’s buiten schooltijd gemaakt. Dus ook als al uw kinderen al naar school 
gaan.  
Als u uw kinderen graag samen op de foto wilt hebben dient u zich aan te melden bij Riafragmafotografie.  
De foto’s worden vanaf 14.30 uur genomen in het speellokaal.  
De uitnodiging geldt uiteraard ook voor jongere en/of oudere broertjes / zusjes.  
 
LET OP: U dient zich vóór 19 oktober, per email aan te melden bij Riafragmafotografie. Email:  ria@riafragma.nl   
Graag de volgende gegevens vermelden:  
* Namen van de kinderen  
* Groepen van de kinderen  
* Telefoonnummer  
U ontvangt uiterlijk 21 oktober een uitnodiging met het tijdstip waarop u  wordt verwacht voor de “broer/zus foto”.  
Voor vragen kunt u contact opnemen met Ria Bouma: 0598-623018/ 06-20310506   
 
Nieuws van de carnavalsvereniging: 
Het is nog wat vroeg maar zoals ieder jaar gaat onze school weer meedoen met de jaarlijkse carnavalsoptocht in Ter 
Apel. Voor het bouwen van een kar en het meehelpen met de organisatie hieromheen, hebben zich een groot aantal 
mensen al aangemeld. Wij zijn hier uiteraard heel erg blij mee! 
Het zou natuurlijk ook helemaal geweldig zijn als de aanmeldingen voor deelname aan deze optocht ook zo verloopt! 
Het onderwerp is al gekozen en met behulp van deze grote groep mensen zal het zeker een succes worden. 
Wil je graag meedoen/meelopen, dan kun je je opgeven d.m.v. onderstaand strookje. De kosten voor de 
kostuums/kleding bedragen Є 15,00. 
Zaterdag 29 oktober starten we met de karbouw en iedereen die het leuk lijkt om te helpen is vanaf 10.00 uur van 
harte welkom in de loods van Lignostone aan de Mecuriusweg nr 3. (achter de Karwei). 
Tussen de middag wordt er voor soep en broodjes gezorgd en rond 15.00 uur zal de eerste bouwdag afgerond 
worden met een hapje en een drankje. Het geheel is voor iedereen van onze school toegankelijk. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Naam:……………….. 
 
Uit groep:………….. doet 25 februari 2016 mee  
met de optocht van carnaval. 
 
Vader/Moeder loopt wel / niet mee. 
 
Strookje graag z.s.m. inleveren bij de leerkracht. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Disconieuws: 
Wat betreft de disco avond even het volgende: 
De thema’s voor de disco zijn:  Groep 1 t/m 4 pyjamaparty 
    Groep 5 t/m 8 goed/fout party (kan dus van alles zijn) 
Voor de kinderen is er een mogelijkheid om ranja (Є0,10)  en versnaperingen( Є0,20) te kopen. Graag contant geld 
meenemen! 
Voor ouders die een overbruggingstijd hebben i.v.m. de kinderen in verschillende groepen, stelt  de oudervereniging 
het speellokaal ter beschikking om een kopje koffie /thee met een koekje te nuttigen. Het is dan wel de bedoeling 
dat ouders daar blijven, gezellig even bijkletsen en natuurlijk goed voor de saamhorigheid. 
 
 
 
 



Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida  
 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne 
We hebben de afgelopen 2 weken heel hard gewerkt over het thema van de Kinderboekenweek: voor altijd jong. De 
kinderen hebben hun opa en oma geverfd, een opa of een oma van klei gemaakt, een familie kleurplaat gekleurd. 
Oma Gerdie heeft een prentenboek voorgelezen (Met opa in het donker), oma Sophia heeft een heleboel oude 
spullen gebracht voor in onze huishoek (wasteil ,stamper, beddengoed, wollen ondergoed, een spinnenwiel, enz.)  
en oma Marjolijn heeft samen met kleindochter Chelsea voor ons gezongen!  
Heel veel ouders kwamen oude spullen brengen, waar we met de kinderen over gepraat hebben.  
Wij vonden het erg fijn dat er zoveel ouders en grootouders op de kijkmiddag waren!  
 
Na de herfstvakantie gaan we werken over het thema: herfst.  
De kinderen mogen voor de letterkast spullen mee nemen die met de letter h beginnen.  
We mogen op dinsdag 25 oktober om half 2 de boerderij van boer Willem Hempen bezoeken met alle kinderen van 
onze school. We vertrekken om 13.00 uur van school. Kunt u meerijden, wilt u dan uw naam doorgeven aan onze 
klassenouders: Diane Kiel (moeder van Silvan en Lisette) of Cincia van der Meulen ( moeder van Quinn). 
 
Iedereen een hele fijne herfstvakantie gewenst!  
 
 
Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
 
Groep 3 
Alle leerlingen hebben hun diploma van kern 1 ontvangen. Van harte gefeliciteerd! 
Na de herfstvakantie  beginnen we met de herfstsignalering. De leerlingen van groep 3 worden dan op een aantal 
onderdelen binnen ‘veilig leren lezen’ getoetst. Het is daarom belangrijk dat de leerlingen hun ringboekje van kern 2 
goed blijven oefenen en de aangeleerde letters uit kern 1 blijven herhalen. Deze letters staan op hun diploma 
vermeld. 
 
 
Groep 4 
Na de herfstvakantie krijgen de leerlingen een dictee van blok 2. De leerlingen kunnen in de vakantie de woordjes 
oefenen op www.bloon.nl  Wilt u ook de tafels blijven herhalen zodat ze geautomatiseerd worden en/of blijven? 
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
 
Leuke start van de kinderboekenweek:  Voor altijd jong! 
 
Samen gezellig ‘een plakkie oald wief’ uitdelen aan ouders en kinderen.  

 
Deze week hebben we een film gezien uit de jaren ‘50, waarin gespeeld  
werd met speelgoed van vroeger! 
Touwtje springen met bijbehorende liedjes, kaatsenballen, knikkeren, 
bokspringen, tollen en hinkelen. We hebben op het schoolplein een drietal hinkelbanen getekend, een uitdraai 
gemaakt van de spelregels en daarna gehinkeld.  
 
We hebben van wit A-4 papier, oud/vergeeld papier gemaakt m.b.v. natte  theezakjes. Daarna hebben we hierop 
een brief geschreven voor onze opa’s en oma’s met een  echte kroontjespen. Nu maar hopen dat alle opa’s en oma’s 
een briefje terug schrijven natuurlijk. 
 
Tafeldiploma (tafels 1 t/m 10)! 
Een aantal kinderen van groep 5 en 6 heeft  deze week hun tafeldiploma gehaald! Van harte gefeliciteerd met het 
behalen van jullie diploma! Knap hoor! 

http://www.bloon.nl/


We weten dat het veel tijd en energie kost.  Maar we weten ook dat wanneer ze het  diploma eenmaal op zak 
hebben  we heel gelukkige snoetjes zien van blijdschap wat betreft het diploma, maar ook omdat het rekenen dan 
een stuk gemakkelijker gaat.  

Ons advies luidt: Eerst  de tafel hardop kunnen zeggen, daarna pas door elkaar oefenen. 
Door elkaar kan goed d.m.v. het downloaden van een tafelapp. 
We adviseren de kinderen flink te blijven oefenen in de vakantie! Iedere dag 10 minuten is 
voldoende. 

 
 
 
 
Groep 7/8 -  Juf Ilse en juf Rianne 
 
Afgelopen week hebben we veel rondom het thema van de kinderboekenweek gewerkt. Zo hebben de kinderen 
gedichtjes/verhalen geschreven over het thema en hebben ze deze met kroontjespen opgeschreven. Dit was super 
leuk! Daarnaast hebben we vorige week donderdag een hele stapel aardappels gerooid op de boerderij van boer 
Platen. Met deze aardappelen hebben we stempels gemaakt en gestempeld. Ook hebben we een deel gebruikt om 
te poffen en daar heerlijk van gesmikkeld.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 24 oktober hebben de kinderen hun eerste Engelse toets.  
 
4 November hebben zowel groep 7 als groep 8 spelling dictee van blok 2. Op Bloon staan de lijsten die ze moeten 
oefenen.  
 

Nieuws uit de parochie 
 
Alles op z'n plek  
Een plaats hebben is niet vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat er geen plaats voor je is, omdat de plek voor 
iemand anders bezet wordt gehouden. Of dat iemand jouw plek inneemt, terwijl je even niet oplet. Soms zit je op de 
reservebank bij de sportclub, een plek waar je niet zo graag zit...  
Het zijn allemaal situaties waar jij niet om gevraagd hebt. Gelukkig komen er soms mensen op je pad die je wel 
ruimte geven. Ze zetten een stoel bij en ze zien wat je allemaal kan. Ze nemen je zoals je bent. Alles valt dan op z'n 
plek. Ze hebben oog voor jou!  
 
Op zondag 16 oktober hebben we om 11.00u weer een (ingelaste) gezinsviering in de RK Willibrorduskerk. Samen 
met pastor Ria en het kinderkoor gaan we luisteren naar het verhaal van Ismaël en Hagar. Ook hier gaat het over de 
beste plek en iemand de ruimte geven. Gelukkig is God daar om te helpen als het fout dreigt te gaan. 
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Kom je ook luisteren en zingen? Zien we jou op je favoriete plekje in de kerk? 
 
Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen, 
Francine, Karina en Marion 
 
Groot en klein. 
Arm en rijk. 
Zwart en wit. 
Bruin en geel. 
Eerste en laatste. 
We maken graag het verschil. 
Jij bent zus en jij bent zo. 
 
Wat goed, God, 
dat u anders naar ons kijkt. 
Dat we voor u allemaal uw mensen zijn. 
Mensen met wie u samen  
het leven goed wil maken. 
Mensen die allemaal  
een eigen, uniek talent hebben. 
Die allemaal op hun manier 
een beetje op u mogen lijken. 
 
God dank u wel, 
dat u ons onze eigen plek  
op deze wereld gunt. 
Help ons om ook zo 
naar anderen te kijken. 
 
 

Wij wensen iedereen een hele fijne Herfstvakantie!  

 

Team Bonifatius 
 
 


