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Oktobermaand Kindermaand:. 
Gratis naar het museum, theater of dansschool? 
Het kan weer tijdens Oktobermaand Kindermaand! 
Je kunt dan in Drenthe, Groningen en Friesland weer meedoen aan workshops, 
spannende speurtochten lopen en heel veel voorstellingen bezoeken. 
Niet alle activiteiten zijn binnen, maar ook buiten in de natuur. 
Alle kinderen krijgen deze week het  boekje Oktober Kindermaand mee naar 
huis.  
 
Herhaalde oproep ! Schoolvoetbaltoernooi vv Bargeres. 
Maandag 18 september begint het schoolvoetbaltoernooi van de vv Bargeres. 
We doen met 6 teams mee: 1 meisjesteam van groep 5/6, 3 jongensteams van 
groep 5/6, 1 meisjesteam en 1 jongensteam van groep 7/8. 
We zoeken ouders die een team willen begeleiden. Graag doorgeven aan juf 
Marjan ( groep 8) of juf Hermien ( groep 6) 
De kinderen uit groep 5/6 hebben het programma inmiddels meegekregen. Het 
programma voor groep 7/8 komt volgende week mee. 
 
De data : 
Maandag 18 sept.: meisjes groep 5/6 vanaf 16.00 u. 
Woensdag 20 sept.: jongens groep 5/6, vanaf 13.30 u. 
Maandag 25 sept.: meisjes groep 7/8, vanaf 16.00 u. 
Woensdag 27 sept.: jongens groep 7/8, vanaf 13.30 u. 
Finales vrijdag 29 sept.: vanaf 16.00 u. 
 

Informatieavond groep 8A en 8B: 
De informatieavond voor beide groepen 8 is op maandag 9 oktober en zal in het 
teken staan van het Voortgezet Onderwijs. De avond is van 19.30 uur tot 21.30 
uur. Uw zoon/dochter heeft hier afgelopen dinsdag een brief over 
meegekregen. 
Opgeven voor deze avond kan d.m.v. het strookje onderaan de brief in te 
leveren bij de leerkracht. Graag voor dinsdag 19 september. 
Wij hopen op uw komst! 
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CoderDojo: programmeercursus in de bibliotheek. 
Binnenkort start Bibliotheek Emmen een programmeercursus (6 bijeenkomsten) 
voor kinderen van 9 – 12 jaar. Je kunt je opgeven bij de bibliotheek 
www.bibliotheekemmen.nl. Ook voor informatie kun je daar terecht. Lijkt je dit 
leuk, geef je dan snel op want het aantal plaatsen is beperkt. Tip: Bij de 
ingangen van school hangen ook flyers met informatie. 
 
De oudervereniging:  
De oudervereniging is op zoek naar een aantal nieuwe leden! Vindt u het leuk 
om actief betrokken te worden bij activiteiten op school? Kunt u tijdens die 
activiteiten op school meehelpen met bijvoorbeeld het rondbrengen van ranja 
en wat lekkers? Heeft u tijd om ongeveer 6 keer per jaar met ons te 
vergaderen? (Staat u er toevallig ook voor open om onze secretaris te 
ondersteunen met bijvoorbeeld het maken van notulen?) Laat het weten aan 
een van de leden van de oudervereniging of meester Heemskerk. We kijken 
ernaar uit om nieuwe leden te verwelkomen! 
 
Infobulletin: 
Het infobulletin, met een aantal belangrijke data en wetenswaardigheden, wordt 
deze week op de website geplaatst en krijgt u volgende week als papieren 
versie via uw oudste kind bij ons op school. 
 
Studiedagen: 
Op donderdag 5 oktober a.s. hebben wij de reeds lang geleden geplande 
studiedag en zijn alle kinderen de hele dag vrij. 
Op maandagmiddag 13 november a.s. is er een ingelast studiemoment voor het 
hele team. Dat betekent, dat alle kinderen vanaf 12.00 u. vrij zijn. 
 

Installatie iPad’s 

We (de helpdesk voor de iPads) krijgen regelmatig vragen en meldingen binnen dat het niet lukt om de iPad te installeren. 

Vaak blijkt dat de handleiding niet juist wordt gelezen en dat men begint vanaf bladzijde 2. 

De handleiding hiervoor is te downloaden via deze link https://www.primenius.nl/ouderinformatie/ 

  

Onderstaande stappen dient u eerst te volgen alvorens verder te gaan met de installatie. (zie ook blz. 1 van de handleiding). 

  

Thuisinstallatie  

1)    U meldt de iPad aan via internet op https://www.primenius.nl/ipad/schade via het helpdeskportaal 

2)    Vervolgens registreert u zichzelf als gebruiker.  (kies optie registreren).  

3) Maak een ‘ticket’ aan (dit wijst zichzelf) met als onderwerp “Zuludesk”  

4) Typ de benodigde gegevens in.  

  

Voor de ‘Verplichte’ velden waarvan u de gegevens nog niet weet, kunt u het antwoord “0000” intypen.  

5) Een medewerker van Primenius zal uw ticket behandelen en u de benodigde gegevens toesturen.  

6) Nadat u de gegevens heeft ontvangen, kunt u de iPad installeren volgens de bijgaande handleiding.  

  

Loopt u tegen problemen aan? Volg dan alle stappen nogmaals opnieuw.  

Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met de ICT’er van de school van uw kind.  

http://www.bibliotheekemmen.nl/
https://www.primenius.nl/ouderinformatie/
https://www.primenius.nl/ipad/schade


Bij de leerkracht van uw kind is bekend hoe u in contract kunt komen met de school ICT’er.  

Wij verzoeken u de installatie zo spoedig mogelijk uit te voeren.  

  

Vervolgens kunt u verder gaan met bladzijde 2 van de handleiding. 

 


