
 
 

 
 
 

Datum:        15 juni  2017                     Jaargang:  21                        Nummer:   38 

 
Actie op 27 juni: 
Vandaag ontvangt u in de bijlage ook een schrijven over de landelijke actie die 
op 27 juni a.s. in het onderwijs zal plaatsvinden. Wij verzoeken u om hier goed 
notie van te nemen, omdat we daar als school aan meedoen. 
 
Zuludesk: 
Het was een hele operatie. Alle iPads van de kinderen in het nieuwe beheers 
programma Zuludesk opnemen. Helaas is het niet bij iedereen goed gegaan. 
Ongeveer de helft van de iPads staat nu goed ingesteld. 
Om ervoor te zorgen dat alle iPads van de kinderen op school gebruikt kunnen 
worden, zal er op maandag 3 juli wederom een team van Primenius op school 
komen om de iPads correct in te stellen. 
We zijn nu druk bezig om per klas te inventariseren om welke iPads het gaat. U 
ontvangt van ons een briefje, indien uw kind de iPad op 3 juli weer voor 
Zuludesk moet inleveren. 
 
Schoolkamp Ameland. 
Ter informatie (herhaling): 
Zoals u vorige week al kon 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.  
 
Ameland en Klasbord: 
De begeleiding op Ameland zal via Klasbord jullie laten meegenieten van een 
aantal activiteiten. Het is echter niet de bedoeling, dat dit vervolgens via allerlei 
sociale media met iedereen gedeeld wordt. Houdt hier a.u.b. rekening mee! 
 
Oproep: 
Wij zijn op zoek naar ouders die Herma volgend schooljaar op 
donderdagmiddag kunnen helpen met het uitlenen van de kleuterboekjes van 
13.00 – 14.30 uur. Daarnaast heeft zij ook hulp nodig op de vrijdagochtend van 
08.30 – 10.00 uur bij de biebbus. 
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Kanjertraining groep 7C: 
Een van de kernoefeningen van de Kanjertraining is het pettenkwadrant. 
Gedurende het jaar is er meer wederzijds vertrouwen en respect gekomen in de 
groep en dat is bij deze oefening een voorwaarde. 
 
Leerlingen leggen een blokje bij het gedrag (de pet) dat ze bij jou zien. 
Het is een manier om van anderen te weten te komen wat ze van je gedrag 
vinden. Ook kun je uitleg krijgen over de verschillende meningen. Zo leer je 
goede kritiek te krijgen en te geven. 
Het is heel moedig om je er voor op te geven. Het hoeft niet. 
 
Het is bijzonder om te zien hoe de kinderen op elkaar reageren. De tips die 
werden gegeven werden goed ontvangen en ook met respect gegeven. Echt 
waardevol!! Komende tijd gaan we deze oefening vaker doen. 
De kinderen die voor de groep gestaan hebben, hebben een foto op hun iPad 
met het kwadrant en derhalve de mening van de groep. 
Als het goed is kunnen de betreffende kinderen thuis vertellen hoe het gegaan 
is. 
Vraagt u er naar?! 
 
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  
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