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Agenda 

5 oktober Studiedag, alle leerlingen vrij 

11 oktober 9.00 uur Schoolviering in de kerk 

16 t/m 20 oktober Container oud papier 

23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

31 oktober  Oudergesprekken 

2 november Oudergesprekken 

8 november Zakelijke ouderavond 

 
Informatieavonden 
 De afgelopen twee maandagavonden zijn de informatieavonden geweest. Fijn dat ouders deze avonden 
bezoeken, omdat er veel informatie wordt gegeven over de groep waar uw zoon/dochter in zit. Hiervoor dus ook 
onze dank! Mochten er nog onduidelijkheden/vragen zijn, dan kunt u altijd even binnen lopen na schooltijd.  
 
Studiedagen 
De juffen en meesters hebben een studiedag op donderdag 5 oktober, donderdag 15 februari en maandag 18 
juni. De kinderen zijn dan vrij. 
 
Korfbaltoernooi groep 6 en 8 
Woensdag 20 september heeft een team van groep 6 en 8 meegedaan met het schoolkorfbaltoernooi. Op deze 
mooie zonnige middag hebben ze als leeuwen gestreden. Het team van groep 6 is vijfde geworden en het team 
van groep 8 vierde! Geweldig sportief gespeeld! Het was een hele gezellige en leuke middag! 
  
Kinderboekenweek 
Woensdag 4 oktober start de Kinderboekenweek en op donderdag 12 oktober wordt deze ’s avonds afgesloten. 
Hierover ontvangt u meer informatie vanuit de werkgroep Kinderboekenweek. 
 
Studiedag 5 oktober 
We hebben op 5 oktober een studiedag gepland. Dit is een dag, georganiseerd in de Nieuwe Kolk in Assen, voor 
alle medewerkers van Primenius. Het is op 5 oktober de Dag van de leraar. De leerlingen zijn deze dag vrij. 
Dit is ook de dag dat veel leerkrachten in het primair onderwijs gaan staken! Veel meesters en juffen waren 
anders gaan staken, maar we hebben besloten dat we allemaal wel naar de studiedag gaan. De stichting staat 
achter de staking en daarom laten wij onze stem horen in Assen.  
 
Oud papier 
De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan het onderwijs aan uw kinderen. In juli was de opbrengst 
€86,27. Het is zeker de moeite waard om het oud papier naar de oud papier container te brengen.  
 
Schoolviering 
Woensdagmorgen 11 oktober om 9.00 uur is er een schoolviering in de kerk. Iedereen is van harte welkom! 
 
 



Sponsorloop 
Zoals u weet zijn we achter de schermen druk bezig met de totstandkoming van de bibliotheek op school. Om 
onze schoolbibliotheek en de aula zo mooi mogelijk te maken, organiseren wij op woensdag 18 oktober een 
sponsorloop. Binnenkort krijgen alle leerlingen een brief mee met informatie over de sponsorloop. 
 
Herhaling 
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen bij de totstandkoming van de bibliotheek op school. Samen met 
een medewerker van de bibliotheek gaan jullie: 

- De boeken koppelen aan het uitleensysteem V@school; 
- De bibliotheek op school inrichten; 
- Kasten verven.  

Na de kerstvakantie zal de bibliotheek op school feestelijk worden geopend.  
Wil je helpen? Meld je dan voor 1 oktober bij juf Petra of juf Marcella.  
 
Kinderpostzegelactie 2017 
Op woensdag 27 september start de Kinderpostzegelactie 2017. Ook dit jaar doen de groepen 7 en 8 van onze 
school hier weer aan mee. De kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij, zodat er landelijk op hetzelfde tijdstip kan 
worden gestart. Wij wensen de kinderen van groep 7 en 8 veel succes bij de verkoop. 
 
GGD ook via WhatsApp te bereiken 

Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw 
kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over 
opvoeding over gezondheid. Vragen stellen kan óók via WhatsApp. Handig! 
  
GGD Groningen 
Telefoon:            050 367 4991 
WhatsApp:         06 10565212 
Facebook:          facebook.com/ggdgroningen 
Website:             www.ggd.groningen.nl 
 

 
Spreekavonden over vaccinaties 
Bij GGD Groningen komen artsen steeds vaker twijfelende ouders tegen: doe ik er goed aan om mijn kind te 
vaccineren? Op het consultatiebureau is er beperkt tijd om het hier uitvoerig over te hebben. Daarom 
organiseert GGD Groningen drie spreekavonden over vaccinaties. Aanmelden via 
vaccinatiebureau@ggd.groningen.nl 
  
Spreekavonden vaccinaties GGD Groningen 
Dinsdagavond 26 september in Bedum: om 20:00, De Vlijt 6. 
Donderdagavond 28 september in Veendam: om 20:00, Jan Salwaplein 3. 
Donderdagavond 5 oktober in Groningen: om 20:00, Eikenlaan 288-6. 
 

 
 

Samen leven  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1, thema 2 

 

 

In het tweede project van Trefwoord werken we van 2-13 okt. rond het thema “Samen leven”. 
 
Op school leven en werken we samen met een heleboel kinderen, leerkrachten en niet te vergeten u als ouders. 
En toch is het een betrekkelijk kleine samenleving vergeleken met ons Nederland met 17 miljoen inwoners. Wat 
betekent het dat we ergens samen leven? En in hoeverre is er in een samenleving ook werkelijk sprake van 
‘samen-leven’? Wat is de bindende kracht in ons samen-leven? 
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In de Nederlandse samenleving, in onze stad of ons dorp, wonen verschillende 
groepen bij elkaar. De verschillen zijn er: mannen-vrouwen, moslims-
christenen, gelovigen naast ongelovigen, nieuwkomers naast de al langer 
aanwezigen, enzovoort. De vraag is óf en hóe er samen geleefd kan worden. Het is 
belangrijk om te zoeken naar wat al deze mensen bindt, wat je kunt delen en 
hoe je recht kunt doen aan de verschillende belangen. 
 
 
 
De kinderen denken na over bij wie zij willen horen en met wie ze willen samen-leven: in de klas, op straat, in 
Nederland. Ze bedenken ook hoe het samen-leven soms verstoord kan worden, hoe we verdeeld kunnen raken. 

Maar vooral hoe je weer tot een eenheid kunt komen. Als je elkaar maar kent. In de 
onderbouw horen de kinderen over een groep eenden in de vijver. Wat doen zij als er 
een rode eend - een ‘vreemde eend in de bijt’ - bij hun groep van groene eenden 
komt? Is de vijver ‘van ons’ of is de rode eend welkom in de vijver? 
 
Alle kinderen horen het vervolg van het verhaal van de joden die heel dicht bij hun 
Beloofde Land zijn. Ze staan voor de grens, maar het is niet makkelijk om binnen te 
komen. Het ligt een beetje aan hen zelf en een beetje aan anderen. Zelf moeten ze 
zich opnieuw bewust worden wat hen bindt: dat ze één volk zijn, weliswaar uit twaalf 
verschillende stammen. Daarvoor richten ze een monument op van 12 stenen, mooi 

opgestapeld tot één berg. En met dat sterke gevoel van eenheid trekken ze het lang beloofde land binnen. Maar 
daar ondervinden ze tegenstand van de mensen die er wonen. Ze kunnen de stad Jericho niet in. Die stad moet 
veroverd worden. Daarvoor sturen ze spionnen uit. Deze mannen worden bijna gesnapt, maar toch gered door 
Rachab, ‘een vreemde vrouw’ (OB), die met mannen slaapt (MB/BB). Als de joden dan zeven maal rond de stad 
trekken, lukt het ze toch om Jericho te veroveren.  
 
In deze periode is het op 4 oktober ‘toevallig’ ook Dierendag. Op deze aarde leven we samen met dieren en het is 
goed om daar een dag bij stil te staan. Franciscus van Assisi heeft laten zien hoe je voor dieren kunt zorgen. De 
aarde is een huis voor iedereen, voor dieren, mensen en de natuur, zo benadrukt zijn naamgenoot in onze tijd 
paus Franciscus.  
Op school bedenken de kinderen hoe zij goed samen kunnen leven met de mensen, de dieren en de natuur. 
 
 
 

 
 
 


