
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Maandag    12 september Stamgroep ouderavond 18.30u Ouders 
Donderdag 14 september Apenrots naar de bibliotheek  Apenrots 

Woensdag 21 september Onder,- midden- en 
bovenbouwdag 

8.30 -12.15 Kinderen 

Donderdag 22 en  
vrijdag 23 september 

Studie-tweedaagse team – 
Kinderen vrij! 

 Kinderen 

 
 
 

   

Aanwezigheid directie week 37 

Peter Möhlmann is aanwezig op dinsdag. 
Linda Oude Groeniger is aanwezig op maandag en woensdag. 

Oud papier 
Vorige week hebben wij de ophaaldata van het oud papier via het Fonkelnieuws met u 
gecommuniceerd. Een oplettende ouder attendeerde ons erop dat de ophaaldatum in 
februari 2017, 2 februari moet zijn i.p.v. 1 februari. Graag verzoeken wij u om deze aan te 
passen. Daarnaast zal deze week een flyer rondgaan met de data waarop het oud papier 
gehaald wordt. 

Privacy gegevens  
Ook gedurende dit schooljaar zullen wij weer foto’s van schoolactiviteiten op onze website 
plaatsen. Indien u bezwaar hebt tegen het plaatsen van foto's  waar uw kind op staat, kunt u 
dit aangeven via kristalla@primenius.nl. Bij geen bezwaar gaan wij ervanuit dat u akkoord 
gaat.  

Woensdag 14 september                                                                                        
Aanstaande woensdag zal er in iedere bouw een bouwdag plaatsvinden. Alle groepen zullen 
veel buiten zijn. Wilt u uw kind goed insmeren in verband met  de zon?  De ouderraad zorgt 
voor fruit en drinken. U mag uw kind wel een flesje water (of een gevulde dopper) mee naar 
school geven.                                                                                                                      
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Ateliers                                                                                                                               
Na de herfstvakantie zullen we starten met de ateliers. Wij zoeken nog een groot aantal 
ouders, verzorgers, opa’s, oma’s  of andere belangstellenden die ons hierbij willen helpen. 
Het gaat hierbij om het begeleiden van activiteiten in kleine groepjes. Ook mogen eigen 
ideeën (in overleg) aangedragen worden. De ateliers zullen plaatsvinden op de maandag van 
13.00 tot 14.00. Wanneer u wilt helpen kunt u zich aanmelden bij de stamgroepleiding.    

Er zal op 10 oktober een informatiemoment voor de “hulpouders” zijn, waarin uitgelegd 
wordt welke activiteiten we met de kinderen willen gaan doen en wat we van u verwachten.                                                                                                                                                            

Stamgroepavond – vanavond (12 september) 
Zoals aangekondigd vindt vanavond, 12 september, de stamgroepinformatieavond plaats 
over het nieuwe schooljaar. Gedurende twee rondes van 30 minuten worden ouders 
geïnformeerd door de stamgroepleiding. Tussendoor wordt gewisseld zodat ouders met 
kinderen in verschillende groepen ook voorzien worden van de informatie uit de andere 
groep. 
De eerste ronde zal van 18.30-19.00 uur zijn en vervolgens zal de 2e ronde van 19.15-19:45 
uur plaatsvinden. Tussendoor is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. 
De informatie over het derde jaar zal aansluitend vanaf 20.00u worden besproken met juf 
José en meester Mark. Wij hopen op uw komst! 
 

Meester Burak terug op school 
Meester Burak zal de komende tijd weer aanwezig zijn op school ter ondersteuning van de 
leerkrachten. Meester Burak heeft in de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 zijn stage bij 
ons op school gelopen.  

 

Jarig deze week 
12 september: Tyron Lippold (9jaar) Apenrots 
16 september: Daimy Rosies (6 jaar) Pinguinrots 
Tevens is Jayden vd Laan uit de Apenrots op 8 september 6 
jaar geworden. (Dit is vorige week helaas niet in het 
Fonkelnieuws verschenen.) 

 

Vlindertuin en Bijenkorf 
Zonnebrandcrème 
Aangezien het de komende week erg warm weer wordt, gaan we lekker veel buiten spelen. 
Wilt u uw kind goed insmeren met zonnebrandcrème voordat hij of zij naar school gaat? 

Onderbouwdag 
Aanstaande woensdag hebben wij de onderbouwdag. Aangezien er heel mooi weer 
voorspeld wordt, gaan wij na de pauze allerlei waterspelletjes doen. Voor de pauze gaan wij 
in de beide lokalen gezelschapsspelletjes doen, waarin taal en rekenen zit en uiteraard 
samenwerken en omgaan met verlies.  



 
 
 

 
Apenrots 
Gymnastiek                                                                                                                         
We gymmen op dinsdag en op vrijdag. Wilt u uw kind deze dagen gymkleding mee naar 
school geven?  

Bezoek bibliotheek de Omslag                                                                                               
Donderdag 14 september gaan de Apen naar de bibliotheek. De derdejaars zullen daar een 
bibliotheekpasje krijgen (wanneer ze deze nog niet hebben). De vierde- en vijfdejaars 
hebben al een pasje. Wilt u deze meegeven. Denkt u ook even aan een goede tas? 

Middenbouwdag a.s. woensdag 
Woensdag hebben wij de middenbouwdag. De invulling blijft nog even een verrassing, maar 
het wordt in ieder geval een ochtend waarbij we veel zullen moeten samenwerken en 
waarbij we lekker naar buiten gaan….. Wilt u uw kind zonnebrandcreme meegeven? Wij 
hebben er in ieder geval alvast heel veel zin in!! 
 

Pinguïnrots 
Gymspullen 
Wij gymmen op dinsdag en vrijdag. Wilt u zorgen dat de gymspullen dan meegegeven 
worden naar school? Als de kinderen geen gymspullen bij zich hebben, dan blijven ze op 
school.  
 
Middenbouwdag a.s. woensdag 
Woensdag hebben wij de middenbouwdag. De invulling blijft nog even een verrassing, maar 
het wordt in ieder geval een ochtend waarbij we veel zullen moeten samenwerken en 
waarbij we lekker naar buiten gaan….. Wilt u uw kind zonnebrandcreme meegeven? Wij 
hebben er in ieder geval alvast heel veel zin in!! 

 

Uilenburcht 

Daily Mile 
Als groep hebben we afgesproken dat we in ieder geval tot aan de herfstvakantie de “Daily 
Mile”(de dagelijkse mijl lopen.. Deze mile mogen de kinderen lopen of rennen. Sommige 
kinderen hadden deze week schoenen aan die het lopen van de mijl lastig maken. Om het 
lopen makkelijker te maken is er de mogelijkheid om sportschoenen in het kastje bij de 
hoofdingang te zetten. 

Bovenbouwdag                                                                                                                              
Aanstaande woensdag hebben wij de bovenbouwdag. Met de hele stamgroep gaan we op 
de fiets naar het bos (’t Appeltje). Hier zullen we verschillende bosspelen gaan spelen. Wilt u 
ervoor zorgen dat uw zoon/dochter oude kleding en schoenen/laarzen aan heeft?  

Bij thuiskomst is het verstandig om even te controleren op teken. 
 


