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Dinsdag 27 september  
Woensdag 28 september  
Donderdag 29 september  
Vrijdag 30 september Sponsorloop gr 1 t/m 8 

   
Maandag 03 oktober Directie ’s morgens afwezig 
Dinsdag 04 oktober  
Woensdag 05 oktober Dag van de Leraar 

HVK Handbaltoernooi 
Donderdag 06 oktober Directie afwezig (scholing pedagogisch 

leiderschap) 
Vrijdag 07 oktober Directie afwezig 

   
Maandag  10 oktober Koffieochtend  

Onderwerp: ouderbetrokkenheid 

 
 

SPONSORLOOP 

 
Aanstaande vrijdag (30 september) is het dan zover, de sponsorloop. Het gaat om een 
colour run sponsorloop. 
U bent vanaf 16.30 uur van harte welkom. Er is te eten, te drinken en een lotenverkoop. Alle 
groepen zullen om de beurt 10 minuten lopen. De eerste run zal om +/- 5 uur starten.  
 
Het doel is om te laten zien dat lopen en bewegen heel erg leuk is, maar ook om geld in te 
zamelen voor voetbaldoeltjes zodat de kinderen ook in de pauze lekker kunnen bewegen en 
sporten.  
Iets wat in onze ogen heel belangrijk is gezien de enorme toename van kinderen met 
overgewicht en daarmee het verhoogde risico op diabetes! 

Om de run leuker te maken willen we er dus een colour run van maken. Hiervoor wordt 
tijdens de run gespoten met speciale verf om het er feestelijk uit te laten zien. Bij voorkeur 
dragen alle leerlingen een wit t-shirt. Ter bescherming kunt u uw zoon/dochter een bril laten 
dragen. 
 
Komt u ook om de lopers aan te moedigen? 
 

BREDE SCHOOL ACTIVITEITENKALENDER 

 
Vorige week is de Brede School activiteitenkalender met de kinderen mee naar huis gegaan. 
Vanuit de Brede School hebben we begrepen dat de opgave voor activiteiten wat tegen valt. 
Misschien bent u er nog niet aan toe gekomen om uw kind(eren) op te geven voor een 
activiteit. Opgeven kan nog!  



 

DE VREEDZAME SCHOOL 

 
Deze week zijn we begonnen met de lessen van blok 2.Het Thema van blok 2 
is: We lossen conflicten zelf op. Onderwerpen die we in dit blok behandelen 
zijn: het conflict, de ruzie, de win-win oplossing, de win-verlies oplossing, 
oorzaak, gevolg, uitpraten. Later deze week ontvangt u een “Vreedzame 
School Info”, waarin we deze begrippen uitleggen en verder op de inhoud van 
blok 2 zullen ingaan. 
 

IPAD INFORMATIE 

 
VERTRAGING LEVERING IPAD 
Op dit moment is het helaas niet mogelijk een iPad te bestellen omdat de voorraad niet 
toereikend is. 
Apple heeft op 7 september 2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat de nieuwe 
Apple producten op de markt komen. 
Dit houdt het volgende in voor de bestellingen: 
iPad Air 2 
iPad Air 2 (voorheen):    € 439 (16GB) – € 539 (64 GB) 
iPad Air 2 (nu):     € 439 (32GB)   € 549 (128GB) 
 
De iPad Air 2 16GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die 
openstaan bij de leverancier voor dit model zullen 
gewisseld worden voor de 32GB versie. 
De voorraad van de 32GB versie moet echter nog op gang 
komen. De verwachting is dat vanaf maandag 26 
september a.s. de iPads weer worden geleverd.   
Het duurt helaas iets langer, maar u ontvangt dan wel de 
32GB versie in plaats van de 16GB versie. 
Mocht u reeds een 16GB versie hebben ontvangen of er 
binnenkort nog 1 ontvangen, dan kunt u deze niet 
omruilen.  
 
IPad Air 1 
De iPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, al deze bestellingen worden z.s.m. geleverd.  
 
Nieuwe webshop,  
Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer bestellen. 
 
Excuses voor dit ongemak.   
Mocht u vragen hebben, mail deze dan naar ipad@primenius.nl 
 
SCHADE OF DEFECT MELDEN. 
Heeft u schade of is de iPad defect dan kunt u deze melden via het formulier dat op de 
volgende website staat: https://www.primenius.nl/ipad/schade  
Via de mail ontvangt u een kopie van het schadeformulier deze dient u geprint bij de iPad te 
voegen. Zodra het formulier is ingevuld en geprint dient u de iPad af te geven op school. 
Bij schade buiten normaal gebruik kan het eigen risico in rekening worden gebracht. 

 1e schade €100,00 
 2e schade €150,00 
 3e schade nieuwwaarde van de tablet 

Let op:  
 iPad's zonder bijgeleverde hoes worden niet in behandeling genomen 
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 Schade aan hoes, lader of laadkabel vallen niet onder de garantie 
 Zorg zelf voor een back-up van alles wat u wilt bewaren. Het kan zijn dat u uw iPad 

na een reparatie leeg terugkrijgt of dat de iPad wordt vervangen. Als uw iPad 
eenmaal is ingeleverd voor reparatie kan er geen back-up meer worden gemaakt. 

 
LADER /LAADKABEL. 
Zoals hiervoor al korte vermeld vallen de lader en laadkabel niet onder de garantie. Als de 
lader en/of laadkabel defect is bent u zelf verantwoordelijk voor de aanschaft een 
vervangende lader en/of laadkabel.  
 

VOORAANKONDIGING ACTIE SCHOENENDOOS 

 
De voorbereidingen voor de actie schoenendoos zijn alweer begonnen.  
Albert Bruinewoud (kerkbestuur) kwam met het idee om aan de actie schoenendoos een 
andere invulling te geven. De voornaamste reden hiervoor is de hoge transportkosten van 
het vervoer van de dozen. Per doos €5,00 die door de parochie wordt betaald en toch 
neerkomt op ongeveer €550,00.  
In overleg met de identiteitscoördinatoren van beide scholen (Ellen Heijnen en Evelien 
Rolink) en Nils Schutte, hebben we besloten om voor een project te gaan in Oekraïne. Het 
gaat om een project van Stefan en Margaretha Bakker uit Nieuwleusen. In april 2016 zijn ze 
gaan wonen en werken In Oekraïne. Ze geven kinderen en ouders zorg, begeleiding, liefde 
en aandacht voor wees- en gehandicapte kinderen in een weeshuis.  
Stefan en Margaretha hebben familie in Nederland die hun ondersteunen en ook als 
contactpersoon fungeren. Zo kunnen we dus inspelen op wat er nodig is aan spullen. Ook 
verzorgt de familie het transport per vrachtwagen naar Oekraïne.  
Dit is in het kort wat het project inhoudt. In een volgende Info zullen we  hier meer informatie 
over geven. Tijdens de lessen zal ook aandacht aan dit project worden besteed.  
Op zaterdag 12 november is er een gezinsviering met het jongeren- en kinderkoor. Deze 
dienst staat in het teken van actie schoenendoos en dit project. 
 
Namens de VOM 
Mirjam Hilbrands 
Ria Bakker 
 


