
 
 

 
 
 

Datum:        8 juni  2017                     Jaargang:  21                        Nummer:   37 

 
Nieuwe leerlingen; 
We verwelkomen Jinthe Siemens bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Schoolkamp:  AMELAND 
Groep 5 tot en met 8  ”Ameland”  
Het is dan eindelijk zover, maandag 12 juni gaat groep 5 naar Ameland.  
Ook voor groep 6 is het bijna zover, donderdag 15 juni gaan de kinderen op 
pad! Dat betekent ook voor jullie dat het schoolkamp snel gaat beginnen… 
Groep 7 zwaaien we zondag 18 juni uit en groep 8 moet het langst 
wachten…tot 21 juni!!!!!  
Maak alvast plannen voor de bonte avond … en samen zorgen we ervoor dat 
het een ontspannen, inspannend, sportief en avontuurlijk schoolkamp wordt 
voor iedereen.  
Allemaal heerlijk genieten van het mooie Ameland.   
Vol VERWONDERING  er SAMEN erop uit   
 
Avond4daagse 
Wij van de werkgroep Avond4daagse kijken terug op een geweldige week, alle 
wandelaars bedankt voor jullie sportieve inzet. 
Mocht je nog een KAS-shirtje thuis hebben wil je die dan nog even inleveren bij 
je leerkracht!! We hopen jullie volgend jaar weer te zien. 
 
Sportieve wandelgroeten, 
Werkgroep Avond4daagse 
 
Groep 8: Brainart 
Op 14, 15 en 16  juni doen de groepen 8 mee aan het project Brain Art. Dit is 
een ontzettend leuk kunstproject om leerlingen voor te bereiden op het 
voortgezet onderwijs. Het is een gezamenlijk project van 4 basisscholen in 
Bargeres. Alle groep 8 leerlingen gaan samen, door middel van workshops: rap, 
dans, theater of kunst, een lied met een videoclip maken. Het lied zal gaan over 
het verlaten van de basisschool.  
De schooltijden voor groep 8 zijn normaal. We hebben er zin in! 
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Groep 3 en 4 Schoolreis. 
Groep 3 en 4 gaan dit jaar op 27 juni op schoolreis. De kinderen krijgen 
vandaag een brief met belangrijke mededelingen mee. 
 
iPads schoolverlaters met betalingstermijn,  
Heeft u een iPad via Primenius gekocht met een betalingsregeling en gaat uw 
zoon of dochter maar het voortgezet onderwijs, dan ontvangt u vanuit Primenius 
deze maand via de mail informatie over de afwikkeling van deze 
huurkoopovereenkomst. 
U dient een keuze te maken tussen het inleveren van de iPad in goede staat of 
het afbetalen van de laatste termijn(en). 
Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar ipad@primenius.nl  
 
iPad aanbod leerlingen groep 4,   
Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 4 en wilt u voor hem of 
haar een iPad aanschaffen voor schoolgebruik?  
Dan kunt u gebruikmaken van het vrijblijvend aanbod van Primenius, via de 
educatiestore van Primenius kunt u overgaan tot aanschaf, 
Meer informatie staat op https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad  
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met 0597-743100 of een mail 
sturen naar ipad@primenius.nl  
 
Groep 5 / 8 Data schoolvoetbaltoernooi vv Bargeres. 
De data voor het volgend schooljaar ! 
Om alvast in de agenda te zetten. 
maandag 18 september 2017 meisjes 5/6 vanaf 16.00 uur 
woensdag 20 september 2017 jongens 5/6 vanaf 13.30 uur 
maandag 25 september 2017 meisjes 7/8 vanaf 16.00 uur 
woensdag 27 september 2017 jongens 7/8 vanaf 13.30 uur 
vrijdag 29 september 2017 (FINALES)  vanaf 16.00 uur 
 
Schoolkamp Ameland. 
Ter informatie. 
Zoals u boven al kunt lezen gaan we ook dit jaar weer met de groepen 5, 6, 7 
en 8 op schoolkamp. Om het schoolkamp te kunnen realiseren moet er veel 
georganiseerd worden, ook wat betreft de begeleiding. Dit  kan betekenen dat 
uw kind een andere leerkracht krijgt voor een of meerdere dagen, omdat de 
leerkracht als begeleider meegaat naar Ameland.  
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