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LOT-controle 
In de week na de vakantie is de LOT controle voor alle groepen.  
 
Carnaval groep 1 t/m 8: 
Dinsdagmiddag 28  februari vieren we met de hele school carnaval. Alle 
kinderen mogen ’s middags verkleed naar school komen. De kinderen van 
groep 1 en 2 vieren samen carnaval. We vragen voor deze groepen geen 
speelgoedgeweren mee te geven naar school. Voor de groepen 3 t/m 8 is er 
een spelcircuit georganiseerd. Als jij jezelf of een ander wil versieren neem dan 
serpentines mee en geen confetti en/of spuitbussen, omdat dit moeilijk schoon 
te maken is. ALAAF ALAAF ALAAF 

 
Groep 1B/2B: FEEST 
Feest in groep 1B/2B! Donderdag 2 maart is juf Angelien jarig. Je mag je 
carnavalskleren op deze dag nog een keer aan doen.... als je dat leuk vindt. 
Fruit en drinken hoef je niet mee te nemen. Van harte gefeliciteerd en alvast 
veel plezier!  
 

Groep 8: Wij gaan een 3D printer bouwen  op school! 
Een aantal leerlingen uit groep 8 gaan een 3D printer op school in elkaar zetten. 
Het is de bedoeling dat dit o.a. tijdens de projectweken Techniek gaat 
gebeuren. 
Meester Meijer gaat dit samen met 15 kinderen uit groep 8 uitvoeren. 
Er is hulp nodig.  
Zou u willen en kunnen helpen tijdens de onderstaande data, geef u dan op bij 
meester Meijer of bij de leerkrachten van groep 8. Bouw- ouders/ helpers 
hoeven niet technisch te zijn!!! Ze helpen met lezen, kijken en begrijpen. 
We hebben de volgende momenten gepland om aan de 3D printer te werken: 
 
1 dinsdagochtend 28 februari      
2 donderdagmiddag 2 maart  
3 maandagmiddag 6 maart  
4 dinsdagmiddag 7 maart  
5 donderdagmiddag 9 maart  
6 maandagmiddag 13 maart  
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7 dinsdagochtend 14 maart           
8 dinsdagmiddag  14 maart         
9 donderdagmiddag 16 maart      
Iedere bijeenkomst duurt ongeveer 2 uur. In de ochtend beginnen we om 8.30 
uur.  
Bovenbouwkinderen kunnen nu al oefenen in het ontwerpen met TINKERCAD. 
(aanmelden, software downloaden niet nodig).  
 
Aandachtspunten rondom het gebruik van de iPad 
Opladen: 
Regelmatig komen er kinderen op school met een iPad die niet is opgeladen. 
Dit dient thuis te gebeuren. Wilt u er als ouder op toezien dat uw kind de iPad 
opgeladen mee naar school neemt. Tip; de iPad heeft een vliegtuigstand (via 
instellingen), in deze stand gaat het laden sneller. 
De  hoezen van de iPad: 
De iPad is alleen verzekerd via Primenius als het in de hoes zit, die door school 
is geleverd. Dit zijn de hoezen van Griffin Survivor of van Otterbox. Zonder deze 
hoes kunt u  geen aanspraak maken op vergoeding/verzekering vanuit 
Primenius. Schade aan de iPad kunt u melden via   http://helpdesk.primenius.nl 
Zulu desk: 
Vanaf nu tot aan de zomervakantie wordt op elke school van Primenius Zulu-
Desk in gebruik genomen. Deze app zal er in de toekomst voor zorgen dat 
kinderen niet meer alle activiteiten op de iPad kunnen uitvoeren, als ze op 
school zijn,  maar alleen dat wat de leerkracht open zet. 
Zodra dit bij ons op school in gebruik wordt genomen, wordt u hierover nader 
geïnformeerd.  
 
Automatische incasso-formulieren: 
Morgen is de laatste dag, dat formulieren voor de automatische incasso 
(schoolreisje en schoolkamp) kunnen worden ingeleverd. Mocht u hier geen 
gebruik van maken, dan verzoeken we u om de betaling(en), zie nieuwsbrief no. 
20 op onze website, in orde te maken. 
 
Vakantie: 
De voorjaarsvakantie is van maandag 20 februari tot en met vrijdag 24 februari. 
Heel veel plezier allemaal. 
 
Uitnodiging: Culturele ontmoetingsmiddag 
Beste inwoners van Bargeres, 
Uitnodiging: Culturele ontmoetingsmiddag 
Plaats: Brinkenhoes 
Tijdstip:  15.00 uur tot 17.00 uur 
  
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige middag op zaterdag 4 maart 
aanstaande in het Brinkenhoes. 
Thema is ‘Ontmoeting van Culturen. Elkaar te leren kennen om elkaar te leren 
begrijpen en elkaars eigenheid te waarderen. Dat is wat we voor ogen hebben. 

http://helpdesk.primenius.nl/


Dit kan op allerlei manieren; door te luisteren naar elkaars verhaal, een goed 
gesprek; door te genieten van hapjes uit verschillende culturen of door je eigen 
muziekinstrument mee te nemen om een stukje te spelen. 
Wil je zelf graag een bijdrage leveren neem dan vooral contact met 
onderstaande personen. 
Spreekt het thema je aan dan ben je van harte welkom om er samen met ons 
een mooie middag van te maken.  
  
Met hartelijke groet, 
Ugbaad Kilincci (Stichting Maandeeq)  06-87798284  
Lia Wilpshaar (Gebiedscoördinator Emmen-Zuid). Tel:  06-52490408  
 
 
 


