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Groep 1 
Volgend schooljaar gaan wij van start met 1 instroomgroep en 3 groepen 1/2. 
Om verwarring te voorkomen, groep 2 gaat wel naar school op vrijdagochtend, 
groep 1 is op vrijdagochtend vrij. 
 
Groep 2 
De kinderen mogen de laatste schooldag speelgoed of een spelletje 
meenemen, wat je in de klas kunt doen. Doe je het wel in een plastic tas met je 
naam erop? 
 
Groep 3 tot en met 7; 
Ook voor deze groepen geldt dat ze een spelletje mee mogen nemen naar 
school.  
 
Groep 2 tot en met 7 
Beste ouders/ verzorgers, aanstaande vrijdag gaan we op een bijzondere 
manier het schooljaar afsluiten. Als u het wilt meebeleven moet u om 11.50 uur 
op het plein bij de fietsenstalling klaarstaan.... 
 
Groep 3A: 
De afgelopen weken heb ik met veel plezier gewerkt in groep 3A. Ik wil de 
kinderen, de ouders / verzorgers  en natuurlijk de collega’s bedanken voor deze 
fijne tijd. Ik hoop jullie nog eens weer te zien. 
Voor allen een fijne vakantie toegewenst!! 
 
Groetjes juf Annebeth 
 

LET OP! 
Het is alweer de laatste schoolweek van dit schooljaar.  
En op deze laatste schooldag blijven er vaak jassen, tassen etc. hangen.  
Neem dus al je spullen mee naar huis!!!! 
Wordt er nog iets vermist….kijk in de gevonden voorwerpen ton!!!  
In de zomervakantie wordt deze ton geleegd. 
 

Spijkerjas gezocht 
Anne Kieft is op zoek naar haar spijkerjas. Het is lichtblauw met een randje 
kant. 
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Mocht iemand het vinden dan graag terugbrengen naar het lokaal van juf 
Miranda, dan kan Anne haar jas tijdens de vakantie nog weer aan. 
 
Klasbord 
Enkele groepen hebben de afgelopen periode gewerkt met de communicatie 
app Klasbord. 
Dit is zowel de ouders als het team zeer goed bevallen. Komend schooljaar 
gaan alle groepen hier mee aan de slag. Een dezer dagen wordt de groep van 
uw kind verwijderd uit de app . Na de vakantie krijgt u de mogelijkheid om u aan 
te melden bij de nieuwe groep van uw kind. 
 
I-pad inventarisatie 
Nog niet iedere ouder heeft het formulier m.b.t. de inventarisatie rondom het 
meebrengen van de iPad ingeleverd. Wilt u dit formulier uiterlijk vrijdag 12.00 
uur afgeven op school of mailen naar miranda.walstra@primenius.nl. Ook als u 
ervoor gaat om uw kind geen iPad mee te geven willen wij dit graag weten. 
 
De zomervakantie 
De vakantie begint op maandag 18 juli. Vrijdagmorgen is de laatste schooldag 
van het schooljaar 2015-2016. 
Op maandag 29 augustus beginnen we weer. De schooldag start om 8.30 uur. 
We wensen iedereen een fijne, zonnige en gezellige vakantie. Veel plezier en 
tot 29 augustus. 
 
Schoolplein: 
Zoals gisteren in de e-mail te lezen stond, wordt in de komende vakantie onder 
andere ons schoolplein gerenoveerd. Het grootste deel van die kosten wordt 
door ons bestuur betaald, een deel komt uit de verschillende subsidiepotjes en 
een deel hebben we te danken aan de kinderen die in schooljaar 2012  - 2013  
daar geweldig hun best voor hebben gedaan. Zij hebben toen met een 
sponsorloop het prachtige bedrag van € 3082,51  bij elkaar gelopen. Langs 
deze weg willen we die kinderen nogmaals heel hartelijk bedanken en onze 
excuses aanbieden dat dit alles veel te lang heeft geduurd, waardoor zij er zelf 
niet van hebben kunnen genieten. 
 
Servicenummer iPad: 
Mocht u in de vakantie nog een vraag hebben over het bestellen en/of leveren 
van een iPad, dan kunt u altijd contact opnemen met de servicelijn: 0597 – 
743100. Een keer in de twee á drie dagen wordt deze afgeluisterd en wordt er 
indien nodig gereageerd. 
 
Groep 7A, Niels Arntzenius: Nederlands kampioen. 
Sinds enkele maanden hebben we op school een Nederlands kampioen. Niels 
Arntzenius is kampioen geworden bij Kata (een sport waarbij je een gevecht 
moet uitbeelden), blauwe band. Een geweldige prestatie, waar na de vakantie 
ook nog een huldiging bij de burgemeester voor staat gepland. Niels, van harte 
gefeliciteerd!! 



 
Groep 7A, Jason Mik: 
Jason Mik heeft vorige week meegedaan aan de Europese kampioenschappen 
fietscross in Verona, Italië. De uitnodiging kwam, omdat hij bij de 16 beste 
fietscrossers van Nederland hoort. Hij  eindigde in de middenmoot. Super 
gefietst Jason.... Gefeliciteerd!!! 
 


