
 
 

 
 
 

Datum: 7 juni 2018   Jaargang:  22                       Nummer:   35 

 
Nieuwe leerlingen 
We verwelkomen Luca Berndt bij ons op school. We wensen je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Kanjerinfo van groep……..4B/5B 
In groep 4B/5B is het verhaal van Max de Zwerver verteld. In deze hoofstukken 
komen veel herkenbare situaties voor, complimenten geven, omgaan met kritiek 
en wat is vriendschap. Over het onderwerp vriendschap hebben we in de groep 
veel gesprekken gevoerd en rollenspellen gespeeld (petten uitspelen).  We 
hebben samen een lijst gemaakt van wat VRIENDSCHAP voor ons betekent. 
O.a. is benoemd: grapjes maken met elkaar, zoek je maatje op, dat je op de 
Playstation zit en de ander ook mag, enz. Deze lijst hangt bij ons op de deur en 
hier wordt regelmatig samen over gesproken. 
 
Schoolreis groep 3 en 4 
Wij kunnen met heel veel plezier terugkijken op ons schoolreisje naar 
Drouwenerzand. We hadden geweldig weer en iedereen heeft genoten! Kortom, 
alles bij elkaar fantastisch. 
 
Schoolkamp Ameland 
Op zondag 10 juni vertrekt de eerste groep naar Ameland. Omdat leerkrachten 
uit andere klassen meegaan als begeleiding, kan het zijn dat uw kind op een 
aantal dagen les krijgt van een andere leerkracht. 
We verzamelen om 8.45 uur in de eigen klas. Vooraf kunt u de bagage afgeven 
bij de bestelauto die meegaat naar Ameland. 
Deze staat op het schoolplein aan de kant van de Geuzingerbrink. 
We lopen vanuit de klas samen naar de parkeerplaats aan de achterkant van 
de school, daar kunt u ons uitzwaaien. 
We zijn op woensdag rond 15.00 uur weer terug. 
Groep 6 wordt woensdag om 11.15 uur in de klas verwacht. De bagage kunt u 
dan afgeven bij de bus, op de parkeerplaats aan de achterkant van de school. 
Checkt u nog even de lijst met alle info? 
Als er nog vragen zijn horen we het graag. 
We gaan er voor iedereen weer een gezellig kamp van maken. 
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Om alvast in de stemming te komen hierbij de link naar het filmpje “Ameland 
The Movie”, over Ameland, dat de kinderen van groep 5 t/m 8 gemaakt hebben 
in de projectweek op onze school. Kunstzinnige kids!! 
Ga naar 2018 Animatie Ameland Kas Emmen middels de volgende link ; 
https://www.youtube.com/user/MedoMovie?feature=em-share_video_user 
 
Schoolkampnieuws 
U bent van de KAS gewend dat we met groep 5 t/m 8 op schoolkamp gaan. Het 
is een waardevolle ervaring voor de kinderen, maar ook een hele organisatie en 
een hele onderneming. In het team speelt al een aantal jaren de vraag of we dit 
nog zo door moeten zetten, de weekenden zitten er ook bij in, we willen 
verantwoord op pad, met zoveel mogelijk eigen leerkrachten, en dat betekent 
veel vervanging voor de groepen. 
Na veel gesprekken hierover, veel plussen en minnen, hebben we toch 
besloten om vanaf 2019, alleen nog met groep 8 naar Ameland te gaan. 
Uiteraard komt er ook voor de groepen 5 t/m 7 een schoolreis. De invulling 
daarvan is nog niet bekend. 
 
Gevraagd 
We hebben nog veel pannen, lepels, cakevormen, vergieten enz. nodig voor 
onze modderkeuken op het modderfeest op woensdagmorgen 27 juni voor de 
groepen 1 en 2. Wie kan ons helpen aan deze spullen? 
 
IPad bestellen 
Omdat IPads een belangrijk hulpmiddel zijn, om te komen tot gepersonaliseerd 
leren, maken we op onze school gebruik van IPads in het onderwijs. Hierdoor 
kunnen kinderen de lesstof op eigen niveau en in eigen tempo verwerken. 
Vanaf groep 4 streven we ernaar dat elk kind werkt op een eigen IPad. We 
vragen ouders om vanaf groep 4 zelf een IPad voor hun kind aan te schaffen. 
Ouders kunnen dat met korting doen via Stichting Primenius. Primenius biedt 
ouders een kosteloze termijnbetaling aan zodat u in vier jaar, waarin u elk jaar € 
85,00 betaalt, eigenaar wordt van de iPad. U kunt er ook voor kiezen om ineens 
te betalen, dat komt neer op € 340,00.  
Ouders met een minimuminkomen die een iPad willen aanschaffen kunnen zich 
wenden tot de gemeente Emmen voor de participatieregeling. 
 
Voor meer informatie of om de IPad te bestellen kunt u naar de site van 
Stichting Primenius. Daar staat alle informatie en de link naar de Educatiestore.  
https://www.primenius.nl/ouderinformatie/leren-met-een-ipad 
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