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Terugkoppeling Koffie-uurtje 

Vorige week donderdag heeft een koffie-uurtje plaatsgevonden waar diverse ouders bij aanwezig 

waren. In dit uurtje is gesproken over de doelen van de school: ‘Wat hebben we bereikt en waar 

zal het komende schooljaar extra op ingezet worden’. Ook zijn specifieke zaken rondom sociale 

omgang en de schoolreis besproken. Graag wil ik de ouders die aanwezig waren bedanken voor 

hun komst!                Peter Möhlmann 

 

Shirts inleveren van de Avond4daagse  

Het verzoek aan iedereen om de shirtjes zo snel mogelijk in te leveren op school. Dit kan door ze 

in de wasmand te gooien die op het podium in de grote zaal staat. Alvast bedankt. 

 

Aanvraag iPads 2
e

-jaars  

Op korte termijn ontvangen de ouders van de 2
e

-jaars, die volgend jaar naar het 3
e

 jaar zullen 

gaan, een informatiebrief m.b.t. de mogelijkheden voor het aanschaffen van een iPad.  

 

School Advies Commissie (SAC) 

Sinds eind vorige week is bekend dat Liane Leijssenaar (moeder van Fiona – Vlindertuin) vanaf 

volgend schooljaar toe zal treden tot de School Advies Commissie. Een aantal maanden geleden 

heeft u hierover een brief ontvangen m.b.t. de procedure rondom de toetreding.  

 

Vossenjacht  

De 8ste-jaars willen graag een vossenjacht voor de hele school 

organiseren. De voorbereidingen hiervoor zijn, achter de schermen, al 

in volle gang. Deze vossenjacht zal plaatsvinden op maandag 11 juli. 

De 8ste-jaars zullen zelf de vossen spelen. De andere groepen zullen 

gemixt een groepje vormen. Voor de groepjes zijn de 8ste-jaars nog 

op zoek naar vaders/moeders of opa’s/oma’s die deze groepjes 

willen begeleiden. Lijkt het u leuk om een groepje onder uw hoede te 

nemen? Geef u dan op bij de stamgroepleiding. (Meer informatie 

over tijdstip e.d. volgt binnenkort) 

 

Rapporten inleveren 

Wilt u, als u dat nog niet hebt gedaan, uw kind zijn/ haar rapport 

meegeven naar school? Alvast bedankt. 
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UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

Boeken inleveren donderdag. 

Zoals elke donderdag worden ook deze week bij de Vlinders en de Beren de boeken geruild. 

Denkt iedereen er weer aan om zijn/haar boek in de bijbehorende boekentas donderdag weer 

mee te nemen naar school? 

 

Knutselen voor Vaderdag. 

Vorige week zijn de Vlinders en de Beren gestart met het maken van hun 

vaderdagcadeau. Wij willen alle vaders vriendelijk vragen om uw Beer of Vlinder 

zelfstandig het lokaal in te laten gaan de komende  week. 

 

2
e

-jaars worden even Apen. 

De Beren en de Vlinders die nu 2
e

-jaars zijn, worden donderdagochtend even Apen. Die ochtend 

gaan ze een kijkje nemen in de Apenkooi. Even kennismaken met juf José en alvast een beetje 

ervaren hoe het is om een 3
e

-jaars te zijn. 

 

29 juni Modderdag. 

Het duurt nog even, maar woensdag 29 juni doen de Beren en de Vlinders 

weer mee aan de Modderdag! Die dag is het verstandig om kleren en 

schoeisel aan te doen die echt vies mogen worden.  
 

 

Van de Apenkooi & Het Stokstaartjeshol: geen nieuws 

 

Uit het Pandabos 

Kamp 

Wat hebben wij fijne dagen in Sögel gehad.  
Ik wil iedereen bedanken die meegereden heeft, zonder jullie waren we niet op 

de plek van de bestemming en weer thuis gekomen. Bedankt! 

 

Bibliotheek 

Morgen brengen we weer een bezoekje aan de bibliotheek, dus fietsen, boeken en pasjes 

meenemen. 

 

 

Aanstaande vrijdag zijn we te gast op ‘De Vuurtoren’, om met de gehandicapte 

kinderen langs een route activiteiten te doen, dit heet prokkelen. 

We zullen op de fiets gaan en zijn rond de lunchtijd weer op school, we kunnen 

deze keer dus wel tosti’s eten. De kinderen gaan wel gewoon tot half 3 naar 

school. 

 

Jarig deze week 

Vrijdag 17 juni  Roinda Klein Apenkooi 

Vrijdag 17 juni  Daniël Krom Pandabos 

Zondag19 juni  Femke Joosse Berenhol 

 

Trefwoord: Wie ben jij? 
Wie je bent, ontdek je gaandeweg in het leven. Het nest waar je uit 

vertrokken bent, is niet alles bepalend. 

 

Onderweg naar Ninevé belandt Jona, al dan niet door eigen schuld, in 

lastige situaties. Gered uit een kolkende zee en opgeslokt door een grote vis, 

is Jona iemand die volkomen teruggeworpen wordt op zichzelf. In zijn 

wanhoop richt hij zich tot God. 

 

Wie je bent ontdek je als je stilstaat bij de manier waarop je omgaat met je 

omgeving en met wat je overkomt. Deze week worden we ons bewust van hoe 

we omgaan met problemen, met onze emoties, relaties en vriendschappen. 



Aanwezigheid 

Aanwezigheid Peter Möhlmann 

Dag Datum Wanneer  

Maandag  13 juni Middag 

Dinsdag 14 juni Hele dag 

Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 15 juni Weekviering 11.30 – 12.00 uur Iedereen 

Woensdag 15 juni OR vergadering 19.30 uur OR 

Woensdag 15 juni MR vergadering 20.00 uur MR 

    
Dinsdag 21 juni Teamvergadering 15.00 uur Team 

  

 

Laan van het Kinholt 576 

7823 HP Emmen 

0591 – 622 657 

kristalla@primenius.nl  
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