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Agenda 

16 t/m 20 oktober Container oud papier 

18 oktober Sponsorloop 

19 oktober 8.45 uur Fietskeuring Veilig Verkeer groep 5 t/m 8  

23 t/m 27 oktober Herfstvakantie 

31 oktober 15.30 – 19.30 uur Oudergesprekken 

2 november 15.30 – 19.30 uur Oudergesprekken 

8 november Zakelijke ouderavond 

 
 
Sponsorloop voor de bibliotheek op school 
Wij organiseren 18 oktober een sponsorloop op het schoolplein. De kinderen hebben een sponsorformulier en 
begeleidende brief meegekregen waar sponsoren zich op kunnen inschrijven. Het sponsorformulier moet uiterlijk 
16 oktober weer bij de juf of meester zijn ingeleverd.  
Na de sponsorloop krijgen de kinderen de lijst weer mee. Het geld en de lijst moet uiterlijk 31 oktober zijn 
ingeleverd.  
We hopen dat de sponsoren de kinderen komen aanmoedigen. De indeling is als onderstaand: 
9.00 – 9.15 uur  kleutergroepen (de kleutergroepen lopen een kleiner rondje dan de andere groepen) 
9.30 – 9.45 uur groep 3 en groep 4 
10.00 – 10.15 uur groep 5 en groep 5/ 6 
10.15 – 11.00 uur pauze 
11.00 – 11.15 groep 6 en groep 7a 
11.30 – 11.45 uur groep 7b en groep 8 
 
Stichtingsdag Primenius  
Op 5 oktober, dit was de Dag van de Leraar, zijn de medewerkers van alle scholen van stichting Primenius naar De 
Nieuwe Kolk in Assen geweest om inspiratie op te doen. Jef Staes hield een onderhoudende en humoristische 
presentatie over leren en innoveren. Daarna hield Sjef Drummen, die zichzelf onderwijskunstenaar noemt, een 
boeiende lezing over het leerconcept van Agora. Aan het forum werd deelgenomen door onder meer deze 2 
gastsprekers, een onderwijsinspecteur, de bestuursmanager van Primenius John van Meekeren en een leerkracht 
die ervaring had met gepersonaliseerd leren. Deze bijzonder geslaagde dag werd afgesloten met een heerlijk 
buffet en een geweldige feestavond.  
 
Oudergesprekken 
De eerste oudergesprekken van dit schooljaar vinden in ieder geval plaats op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 
november tussen 15:30 en 19:30 uur. 
Komende week krijgt u de uitnodiging via uw zoon/dochter mee.  
Mocht het tijdstip niet passen, wilt u dan onderling ruilen en de wijziging doorgeven aan de leerkracht? 
 
Inlogcodes Ouderportaal 
Wanneer ouders de inloggegevens voor het Ouderportaal van ParnasSys kwijt zijn of niet hebben gekregen dan 
kunnen zij (nieuwe) inloggegevens opvragen door een e-mail te sturen naar adelheid.gengler@primenius.nl. 



 
Oud papier 
De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan het onderwijs aan uw kinderen. In september was de 
opbrengst €30,88. Wij rekenen erop dat u het oud papier blijft brengen.  
 
Schoolviering 
Woensdagmorgen hebben de kinderen deelgenomen aan een schoolviering in de kerk. Het thema was ‘Dank je 
wel?’, over dankbaarheid en verwondering. 4 kinderen van groep 5/6 zijn door Regina en Marianne naar voren 
gehaald om te vertellen over de oogst in de schooltuin. Er is samen gezongen en het verhaal van Adam en Eva 
werd voorgelezen door pastoor Deuling. Leuk dat u er bij was. 
 
Veenpark 
Dinsdag 17 oktober gaat groep 8 naar het Veenpark in Bargercompascuum. In de geschiedenislessen hebben ze 
het over veen, turf, plaggenhutten. Een bezoek aan het Veenpark past er dan perfect bij. 
 
Bureau Halt 
Woensdag 18 oktober krijgt groep 8 een gastles van bureau Halt. Het thema van deze les zal zijn: 'invloed van de 
groep.' 
 
Atletiek 
De kinderen krijgen maandag of vrijdag atletiekles van de atletiekvereniging. Dit gebeurt onder de eigen gymles. 
 
Afsluiting Kinderboekenweek  
De afsluiting van de Kinderboekenweek was een groot succes. Alle groepen hebben in de eigen klas een (gruwelijk 
eng) programma gehad. Wat leuk dat er zoveel kinderen aanwezig waren.  
De boekenmarkt in de aula werd heel druk bezocht en heeft een mooi bedrag van €321,- opgeleverd. Het geld 
wordt gebruikt voor het opknappen en inrichten van de aula tot een bibliotheek. Nog niet alle boeken zijn 
verkocht. Wij hebben de overige boeken klaargelegd op het podium voor een tweede verkoopronde. De boeken 
gaan nu weg voor €0,50 p/st.  
 
Voorleeswedstrijd 
Donderdag werd ook de finale gehouden van de voorleeswedstrijd. Valerio kwam hierbij als kampioen naar 
voren. Hij mag onze school vertegenwoordigen in de bibliotheek. Wij feliciteren hem en wensen hem alvast veel 
succes.  
 
Kinderpostzegels 
De groepen 7 en 8 hebben deelgenomen aan de Kinderpostzegelactie. Wat mooi om te zien dat de kinderen zich 
zo hard inzetten voor het goede doel. We hebben ons enorm ingezet. Alle kinderen van groep 7 en 8: ontzettend 
bedankt en goed gedaan!  
 
Fietskeuring Veilig Verkeer 
De fietscontrole vindt plaats op donderdagmorgen 19 oktober vanaf 8.45 uur voor de groepen 5 t/m 8.  
Wij verwachten de kinderen van groep 5 t/m 8 die dag met een fiets op school. 
 
Brigadieren 
Wilt u het rooster voor het brigadieren goed in de gaten houden?  
 
 
 
Helden  
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 23, aflevering 1, thema 3 
 
 
In het derde project van Trefwoord werken we in de week vóór en de twee weken na de herfstvakantie rond het 
thema “Helden”. 
 



Superman en Supervrouw, ze spreken tot de verbeelding. Ze kunnen dingen die 
gewone mensen niet kunnen en ze durven wat niemand anders durft. Elke 
‘draak’ kunnen ze verslaan.   
Helden zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn.  
Ook in de Bijbel komen we ze tegen. In de midden- en bovenbouw leren de 
kinderen Jozua als held kennen. Hij is de opvolger van Mozes. Met veel lef en 
moed neemt hij de leiding op zich om het joodse volk het Beloofde Land binnen 

te leiden. Een gebied vol gevaren en 
bedreigingen. En hoewel er soms stevig 
gevochten wordt in deze bijbelverhalen is de 
boodschap duidelijk: de toekomst win je niet 
met spierballen maar met vertrouwen en 
geloof. Jozua is een heel menselijke held: hij 
twijfelt en durft bang te zijn. Een held die gewoon en tegelijk heel bijzonder is. 
Die spanning herkennen kinderen ook bij zichzelf. 
Kinderen in de onderbouw horen verhalen over de held Gideon. 
 
In deze tijd vieren katholieken op 1 november hún 

‘heldenfeest’. Dan is het Allerheiligen en dan denken we aan allen die ‘heiligen’ voor 
ons zijn: mensen die op een bijzondere manier hebben laten zien wat écht belangrijk 
is in de ogen van God en de mensen. Bij Sint-Maarten wordt duidelijk dat je eerder 
een held bent als je je mantel deelt, dan wanneer je je zwaard voor het gevecht 
gebruikt. Vrijdag voor zijn naamdag op 11 november horen de kinderen over de 
heilige Martinus, beter bekend als Sint-Maarten. De feestdag van onze schoolheilige 
Sint-Willibrord is op 7 november. Daarnaast brengen katholieken op 2 november op 
Allerzielen persoonlijk eer aan de mensen uit hun eigen kring die gestorven zijn, om ze 
als hun held of heilige nooit te vergeten.  
 
De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet iedere waaghals een ‘hero’ is. Ze leren 
aan de hand van voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun eigen leefwereld dat helden en heiligen ons 
inspireren omdat ze lef tonen, hun inzet en geloof tonen en geloven in zichzelf en anderen.  
Hier ligt ook een mooie rol voor ons als opvoeders.  
 

Ik vecht met elke krokodil. 

Ik lust die beesten rauw. 

Maar als mijn knie  

een beetje bloedt, 

dan val ik bijna flauw. 

 

Ik draag een masker en 

een cape. 

Ik ben een kei in knokken. 

Maar... wie de schoen 

past...  

trekt hem uit. 

Ik ben een held... op 

sokken. 

 


