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Agenda 

26 september Informatieavond kleutergroepen en groep 3 

27 september Fietsenkeuring VVN groep 5 t/m 8 

28 september Opening nieuwe Aldi 

3 oktober Informatieavond groep 4 t/m 8 

5 oktober Dag van de leraar en start Kinderboekenweek 

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

24 oktober Studiedag, kinderen vrij 

 

Opening Aldi 

Volgende week woensdag, 28 september, wordt de nieuwe Aldi geopend. 

Alle kinderen krijgen morgen een kleurplaat. Deze kan 28 september tussen 12.00 uur en 16.00 uur 

worden ingeleverd in de nieuwe winkel. In ruil voor de gemaakte kleurplaat krijgen de kinderen een 

leuke/ lekkere verrassing. Ook zullen er wat speciale ‘vrolijke types’ te vinden zijn om/ nabij de 

winkel. 

 

Onze nieuwe Aldi-buurman zorgt ervoor dat alle kinderen in de ochtend een gezonde pauzesnack op 

school krijgen. Ze hoeven deze dag dus geen fruit mee te nemen. De Aldi nodigt u van harte uit om 

een kijkje in hun nieuwe winkel te komen nemen.  

 

Basketbalclinics en toernooi 

Vanaf deze week doen de kinderen van groep 3 t/m 8 mee aan een basketbalclinic. Deze wordt 

afgesloten met een toernooi in de Spont. Ouders zijn van harte welkom om hier te komen kijken.  

Meer informatie vindt u in de bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

1e Communie 

Dit schooljaar is er geen voorbereidingsgroep voor de 1e Communie. Er zijn dusdanig weinig 

kinderen die de 1e Communie doen, dat we hebben besloten dit om het jaar te gaan doen. 

 

Inspectiebezoek 

Donderdag 29 september komt de onderwijsinspecteur voor een vierjaarlijks schoolbezoek. 

 

iPads 

12 september jl. is er een extra ouderavond geweest m.b.t. het invoeren van de iPad.  

N.a.v. deze ouderavond is besloten dat er extra leen-iPads op school komen, zodat op bepaalde 

momenten alle kinderen op een iPad kunnen werken. De evaluatieavond zal plaatsvinden op 24 

oktober van 19.30 uur – 20.30 uur. We hopen dan de ouders die nog vragen hadden weer terug te 

zien. 

 

Er is de mogelijkheid om de iPad op school te laten. De oplader (voorzien van naam) dient dan wel 

te worden meegenomen naar school. We zullen de iPad dan in de kluis opladen en bewaren. 

 

Hier volgen nog een aantal regels m.b.t. vervoer en gebruik: 

 De iPads worden in een deugdelijke tas vervoerd (dus geen plastic tas). 

 Voor schooltijd wordt de iPad in de klas gelegd. 



 Voor 8.30 uur wordt de iPad niet gebruikt. 

 Tijdens de overblijf worden de iPads niet gebruikt, tenzij de kinderen binnen blijven wegens 

weeromstandigheden. 

 Wij adviseren om de iPad tussen de middag op school te laten. Uiteraard is de afspraak dat 

iedereen van een ander zijn/ haar spullen afblijft. 

  

Studiereis  

Zondag 9 oktober t/m woensdag 12 oktober gaat meester Marcel op studiereis naar Schotland. 

Alle leidinggevenden en intern begeleiders van de stichting gaan op studiereis. In één van de 

bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u een aparte brief hierover vanuit het bestuur van Primenius. 

 

Meester Ben op reis 

Maandag 26 september t/m 28 oktober gaat meester Ben op vakantie/ familiebezoek naar Australië. 

Dit is mogelijk doordat meester Ben in het verleden BAPO-uren gespaard heeft.  

We wensen meester Ben heel veel plezier. Juf Marcella is op woensdag t/m vrijdag in de groep. Voor 

de maandag en dinsdag komt een invaller.  

 

Nieuw gymrooster 

     
Maandag 10.45 uur – 11.30 uur groep 7  Donderdag 10.00 uur – 10.45 uur groep 4  

   13.30 uur – 14.15 uur groep 3    14.30 uur – 15.15 uur groep 8 

  14.30 uur – 15.15 uur groep 4/5  

 

Dinsdag  8.30 uur – 9.15 uur groep 5  Vrijdag  8.30 uur – 9.15 uur groep 7 

  9.15 uur – 10.00 uur groep 6    9.30 uur – 10.15 uur groep 4/5 

  13.15 uur – 14.00 uur groep 4    10.15 uur – 11.00 uur groep 8 

         11.00 uur – 12.00 uur groep 3 

         13.15 uur – 14.15 uur groep 5  

         14.15 uur – 15.15 uur groep 6  

 

herhaling 

Informatieavonden 

26 september is de informatieavond van de kleutergroepen en groep 3. 

Groep 1- 2  19.00 uur – 20.00 uur 

Groep 3  20.15 uur – 21.15 uur 

 

Maandag 3 oktober is de informatieavond van groep 4 t/m 8 

Groep 4 t/m 5  19.00 uur – 20.00 uur 

Groep 7 – 8   20.15 uur – 21.15 uur 

U ontvangt de betreffende avond veel informatie over de groep waar uw kind in zit. 

We hopen op een goede opkomst. 

 

herhaling 

Fietsenkeuring 

Dinsdag 27 september worden de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 gekeurd. Wilt u ervoor 

zorgen dat uw kind die dag op de fiets naar school komt? Uiteraard wilt u dat uw kind een veilige 

fiets heeft, dus we gaan ervan uit dat alle fietsen in één keer goedgekeurd worden. 

 

Oud papiercontainer 

Onderstaande data staat de oud papiercontainer bij school: 

24 oktober – 28 oktober  10 april – 15 april 

16 januari – 21 januari  29 mei - 3 juni 

27 februari – 4 maart  17 juli - 22 juli 

 

 

 


