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27 juni 2016  2015-2016   nr. 41 

Nieuwsbrief 

Nieuws uit de school 

Schoolreisjes. 

Dinsdag 28 juni is het zover. We gaan op schoolreis. De kleuters gaan 

naar Plopsaland en de groepen 3 t/m 7 gaan naar Ponypark 

Slagharen. 

De kleuters worden om 9.00 uur op school verwacht, ze vertrekken 

om half 10. Rond 14.45 zijn ze weer terug op school. 
 

De groepen 3 tot en met 7 worden gewoon om half 9 op school 

verwacht. We vertrekken rond kwart voor 9. Rond 15.30 uur zullen we 

vertrekken vanuit het park en we zijn zo rond 16.15 uur weer op 

school. We maken er samen een plezierige leuke schoolreis van. 
 

Voor eten en drinken wordt gezorgd en geld meenemen is 

overbodig. (Waardevolle) spullen en geld meenemen is op eigen 

risico. De school is niet aansprakelijk voor verlies en/of schade! 
 

Schoolkamp groep 8: 

Groep 8 vertrekt woensdag op schoolkamp. De kampbegeleiding 

bestaat dit jaar uit Meester Marco en Juf Linda. Voor groep 1/2 en 

voor groep 7 wordt vervanging geregeld. Groep 8 wordt om 09.30 

uur op school verwacht. Zij vertrekken om 09.45 uur. Vrijdag 1 juli 

zullen wij rond 14.15 terug zijn op school. 
 

Unit. 

De unit staat, en we zijn druk bezig met de afwerking en de 

bestrating rondom. We gaan ervan uit dat de werkzaamheden nog 

zo’n twee weken gaan duren.  
 

Nieuws leerlingenraad. 

De leerlingenraad heeft meegedacht over het pleinplan. De ideeën 

worden uitgewerkt in een officieel pleinplan, hierbij krijgen we 

ondersteuning van een bedrijf. 
 

Van de leerlingen kwam het idee dat ze graag zouden willen dat de 

kapstokken voorzien worden van een kleurtje. Een top idee!  

Volgens ons ook snel uit te voeren met direct resultaat. 

Welke ouder(s) willen ons helpen om de kapstokken te verven? 

Als u dat leuk vindt, of als u iemand weet die dit zou willen doen, 

geef het dan aan bij juf Truida. 

Zo zorgen we samen ervoor dat onze school, meer uitstaling krijgt en 

komen we samen tot ‘mooie’ resultaten. 
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Dreumesuurtje. 

Komende woensdag, 29 juni, zal het dreumesuurtje 

plaatsvinden u bent (weer) van harte  

welkom! 
 

Nieuwsbrief. 

Om er zeker van te zijn dat u als ouder(s) altijd de 

mogelijkheid heeft om de nieuwsbrief te lezen, hangt de 

nieuwsbrief nu wekelijks ook op de deur bij de ingang. U blijft 

de nieuwsbrief ook per mail ontvangen. 
 

MR. 

Er hebben twee ouders aangegeven wel zitting te willen 

nemen in de MR. We zijn blij dat de MR volgend jaar meteen 

met de nieuwe leden gaat starten. Volgend jaar zullen 

namens het team juf Ellen en juf Anja M zitting nemen. Vanuit 

de ouders nemen Jannie en Marie de plaats in van Esther en 

Marie Bosma. 

We willen Marie Bosma en Esther bedanken, voor hun inzet 

van de afgelopen jaren.    Namens het 

team, BEDANKT! 

 

Color Run. 

Opgeven kan nog tot en met maandag, bij één van de 

ouderraadsleden. We lopen samen voor het goede doel KIKA. 

Hoe meer kinderen mee doen hoe beter. 5 juli is het zover, het 

is handig om uw kind ‘sportieve’ kleding aan te doen en bij 

voorkeur ‘dichte’ schoenen. 

We maken er een kleurrijk spektakel van. Zo zijn we samen in 

beweging voor het goede doel.  

De ouderraad 

 

Nieuws uit de groepen 

Peutergroep 

Schoolreisje: Dinsdag 28 juni gaan we op schoolreisje naar 

Plopsaland in Coevorden. We vertrekken om 09.30 uur. De 

kinderen worden om 09.00 uur op school verwacht. We gaan 

om 14.30 uur weer naar school. Rond 14.45 uur zullen we weer 

op school zijn. De kinderen krijgen bij Plopsaland eten en 

drinken.  
 

Schoonmaakavond: Wij willen maandagavond 4 juli graag 

het kleuterlokaal en de speelzaal schoonmaken. Graag 

opgeven bij de leerkracht. We beginnen om 18.30 uur.   

 

 

  

 

 Jarigen deze week: 

28-6-2016 

Jan Hindriks  

29-6-2016 

Lizzy Hindriks  

29-6-2016 

Jannie Teuben  

 

 

 

 

 

Hartelijk gefeliciteerd 
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Groep 1 & 2 

Schoolreisje: Dinsdag 28 juni gaan we op schoolreisje naar  

Plopsaland in Coevorden. We vertrekken om 09.30 uur. De 

kinderen worden om 09.00 uur op school verwacht. We gaan om 

14.30 uur weer naar school. Rond 14.45 uur zullen we weer op 

school zijn. De kinderen krijgen bij Plopsaland eten en drinken.  
 

Schoonmaakavond: Wij willen maandagavond 4 juli graag het 

kleuterlokaal en de speelzaal schoonmaken. Graag opgeven bij 

de leerkracht. We beginnen om 18.30 uur.   

Invaller: Woensdag, donderdag en vrijdag is juf Linda afwezig 

i.v.m. schoolkamp. Er komt een invaller.  

 

Groep 3 

Veilig leren lezen: We gaan verder met kern afsluiting van veilig 

leren lezen 
 

Biebbus: De kinderen mochten uit de bieb allemaal 1 boek 

uitzoeken voor in de klas.  
 

Rekenen: komende week ga ik weer veel aandacht schenken 

aan het automatiseren tot 10. Plus en min sommen. 
 

Schoolreis:; zie het algemeen stukje hierboven. 

 

Groep 4 

Rekenen: We oefenen nog steeds de tafels. 
 

Taal en spelling: We ronden het laatste hoofdstuk af. Deze week 

maken we de laatste taaltoets en het laatste controledictee. De 

komende weken gaan we gebruiken voor herhaling van de vorige 

hoofdstukken. 
 

Schoolreisje: Zie het algemene stukje hierboven. 

 

Groep 5 

Rekenen: Deze week oefenen we de grote keer- en deelsommen 

zoals 4x56=… en 110:5=… 
 

Spelling: Maandag hebben we het controledictee van hoofdstuk 

10.  
 

Taal: Donderdag hebben we de taaltoets van hoofdstuk 10. We 

hebben dan de methode uitgewerkt en zullen veel gaan 

herhalen, ook gaan we werken aan woordenschat. 

Groep 6 

Rekenen: We werken deze week aan de deelsommen. 
 

Spelling: Maandag maken we het controledictee van hoofdstuk 

10. 
 

Taal: Met taal gaan we verder met het afronden van de lessen 

van hoofdstuk 10. 

Schoolregels 
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  Groep 7 & 8 

Rekenen: 

Deze week kunnen de leerlingen verder werken in eigen gekozen domeinen. 
 

Taal & spelling: 

Deze week ronden de leerlingen het laatste thema af. 
 

Groep 8: 

Afgelopen week heeft groep 8 alle informatie meegekregen over de laatste schoolweken. 

Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u naar Meester Marco. 

 

 

 

 

************************************************** 
 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief eigentijds onderwijs     nr.8 
juni 2016. 

 

Inleiding 

Digitale leermiddelen zoals Rekentuin en Taalzee, de digitale 

leerlijn Math en de iPad worden op veel scholen van de 

Stichting ingezet. Digitale leermiddelen stemmen zich af op de 

individuele behoeften van uw kind en geven uw kind meer 

mogelijkheden om zelf keuzes te maken. Ook de leerkracht kan 

dankzij deze middelen het onderwijs steeds beter afstemmen 

op elk individueel kind. Wij spreken van ‘eigentijds onderwijs’. Dit 

is een moderne, sterk ervaringsgerichte manier van onderwijs 

geven, waarbij kinderen veel keuzes zelf kunnen maken. De 

kinderen en hun leerproces staan centraal. 

 

Als ondersteunend middel wordt gewerkt met iPad’s, die de 

kinderen (vanaf groep 3) zelf beheren. Aan de ouders wordt 

door de Stichting een aanbod gedaan om door middel van 

een vrijwillige huurkoopregeling een iPad aan te schaffen voor 

hun kind(eren). Uiteraard dragen wij er zorg voor dat alle 

kinderen de lessen kunnen volgen en gebruik kunnen maken 

van de ondersteunende middelen die daarvoor nodig zijn, 

ongeacht of ze in dit geval de iPad in eigen bezit hebben of 

niet. Voordat een school start met het werken met iPad’s wordt 

er eerst een ouderavond georganiseerd om de ouders te 

informeren. Onze visie is dat ieder kind uniek is en het daarbij 

passende onderwijs verdient. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het bestellen van 

iPad’s. 

 

Contact 
ipad@primenius.nl  

0597-743100 
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Aanbod van de Stichting 
Mocht u gebruik willen maken van het aanbod van de Stichting 

om zelf een iPad aan te schaffen voor uw kind dan kan dat op 

2 manieren: 

 

1. Bestellen (met korting) en direct zelf afrekenen 
 U kunt zelf bestellen bij de leverancier in de Educatiestore 

 In de Educatiestore kunt u een iPad bestellen voor de Apple-

prijs met 12% korting en een gratis beschermhoes 

Dit bedrag ligt momenteel op € 387,32 voor een iPad air 2 16Gb 

Wifi 

De iPad air is niet meer verkrijgbaar in de Educatiestore 

 Bij de bestelling rekent u direct het hele bedrag af met iDeal 

 U ontvangt een mail waarin de bestelling wordt bevestigd 

 U ontvangt een mail als de iPad en hoes naar u worden 

verzonden 

 De iPad en beschermhoes worden binnen 2 weken bij u thuis 

afgeleverd 

 De garantietermijn is 3 jaar 

 

2. Bestellen via de school, voor betalen in termijnen of extra 

korting als u 3 of meer kinderen op school heeft 

Via deze weg kunt u alleen het instapmodel iPad bestellen. Dat 

is momenteel de iPad air, deze is nog leverbaar zolang de 

voorraad strekt. De iPad air 16Gb Wifi met beschermhoes 

kost € 352,12 

In de loop het schooljaar 2016/2017 is de iPad air niet meer 

leverbaar en wordt de iPad air2 geleverd. 

 
 Vul eerst samen met de school de huurkoopovereenkomst in 

 Daarna bestelt u op de website van de Stichting 

 De iPad en beschermhoes worden binnen 2 weken bij u thuis 

afgeleverd 

 

De wijze waarop u wilt betalen vult u in op de 

huurkoopovereenkomst en dezelfde keuze maakt u bij het 

bestellen op de website. U kunt kiezen voor betaling ineens of 

voor betaling in 4 jaarlijkse termijnen. Ook is er een korting 

voor gezinnen met 3 of meer kinderen op een school van de 

Stichting; in dit geval is de iPad voor het derde en vierde kind 

(etc.) slechts €100,- 

De iPad wordt na het bestellen binnen 2 weken bij u thuis 

afgeleverd.  
 

Wanneer moet ik betalen? 

Facturen en incassospecificaties worden via e-mail naar u 

verzonden. 
De eerste betaaldatum is aan het begin van het kwartaal, 

volgend op de levering van de iPad.  

 

Als ik in termijnen betaal en mijn kind verlaat de school? 
Als uw kind de school verlaat (bijvoorbeeld aan het eind van 

groep 8 of bij verhuizing), moet u de resterende termijnen direct 

voldoen of de iPad inleveren. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://educatie.infotheek.com/wp-login.php?action=register&school=fidarda
http://www.primenius.nl/de-stichting/ipad
http://www.primenius.nl/ipad/bestellen-ipad-door-schooldirectie
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Eigen risico bij schade 
Als u in termijnen betaalt, blijft de iPad eigendom van de 

Stichting tot alle termijnen zijn betaald. De regels en afspraken 

hierover zijn opgenomen in de huurkoopovereenkomst. Hierin 

staat onder andere dat u een eigen risico moet betalen als er 

schade is die niet onder de garantie valt, of als de iPad is 

verdwenen. U leest alle informatie hierover terug in de 

huurkoopovereenkomst. 

 

Ik heb een vraag of een probleem met mijn iPad  
Als u een vraag hebt, kunt u terecht op school, of u belt het 

iPad servicenummer: 0597-743100. 

Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur. 

Wordt het nummer niet beantwoord dan kunt u de voicemail 

inspreken. Wij verzoeken u dan de volgende gegevens achter 

te laten: 

•    School 

•    Naam leerling 

•    Vraag/ probleem 

•    Uw telefoonnummer 

Problemen met de iPad kunt u (ook in de vakanties) melden via 

de website van de Stichting. 
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