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Jaargang 23,  Nummer 37, 20-6-2017 

 

Deze week: 
Erfgoedproject 
Het Bruine Goud 
Maandag 

 
 
 
19 juni 

 
 
 
Bezoek Veenpark gr. 5 t/m 8 
Directie ’s ochtens aanwezig 

Dinsdag 20 juni Directie aanwezig 
Woensdag 21 juni Directie aanwezig 

Workhops beeldend (onderbouw) 
Workshops vloggen (bovenbouw) 
Workshops vanuit de brede school 

Donderdag 22 juni Weerbaarheidstraining Thai Boxen gr.8 
Directie aanwezig 

Vrijdag 23 juni Directie aanwezig 

Maandag 26 juni Directie ’s ochtends aanwezig 
Dinsdag 27 juni Directie aanwezig 
Woensdag 28 juni Directie aanwezig 
Donderdag 29 juni Directie aanwezig 

Weerbaarheidstraining Thai Boxen gr.8 
Vrijdag 30 juni Directie aanwezig 

 
Alvast noteren in de agenda: 

Ma. t/m vr. 3 t/m 7 juli  Ontwikkelgesprekken. 

Donderdag 6 juli   Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Wo. t/m Vr. 5 t/m 7 juli  Schoolkamp groep 8 

Zondag 9 juli   Fietstocht 

Woensdag 19 juli   Talentenshow / Playbackshow  

 

GEFELICITEERD! 

 
23 juni  Giovanni de Kroon   groep 4 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL SCHOOLS 

 
Enige tijd geleden meldden wij u al dat we op zoek zijn naar een beter informatie- en 
communicatieplatform.  
Inmiddels hebben de scholen van Primenius gekozen voor het platform Social Schools. 
Social Schools is een digitaal platform, waarin we gemakkelijk berichten uit de groep en 
nieuws over de school met u kunnen delen. Het platform is goed te vergelijken met 



Facebook, waarop berichten gedeeld, 
geliked en gereageerd kan worden. Maar 
dan besloten, alleen voor 
ouders/verzorgers en leerkrachten van 
onze school. 
Deze week ontvangt u via de mail een uitnodiging om uw account op Social Schools te 
activeren. U krijgt dan direct toegang tot de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). De 
leerkracht beheert de groep binnen Social Schools en plaatst regelmatig berichten. Het is de 
bedoeling dat Social Schools de rol van Klasbord, ons weekbericht(info) en in de toekomst 
het ouderportaal van ParnasSys gaat overnemen.  
Tot aan de zomer gaan we Social Schools uitproberen, zodat we er allemaal vertrouwd mee 
raken. We zullen tot de zomervakantie Social Schools gebruiken naast Klasbord, de Info en 
het ouderportaal van ParnasSys. Het is de bedoeling dat we na de zomervakantie niet meer 
werken met Klasbord. Deze functie wordt dan overgenomen door Social Schools. In de loop 
van volgend schooljaar (+/- herfstvakantie) zullen we geen Info meer versturen en enkel nog 
werken met Social Schools en het ouderportaal van ParnasSys. 
Het zal volgend schooljaar ook mogelijk zijn om de ontwikkelgesprekken digitaal in te 
plannen met Social Schools. 
 
Op termijn kunnen de kinderen ook hun ontwikkeling (porfolio) gaan bijhouden in Social 
Schools, zodat u als ouder de ontwikkeling kunt volgen. Het ouderportaal van Parnassys zal 
dan gaan vervallen (+/- schooljaar 2018-2019). 
  
Krijgt u deze week geen mail met een uitnodiging voor Social Schools, dan horen wij dat 
graag. 
 

3,5 JARIGEN REGELING 

 
Tot nu toe was het zo dat de Pastoor Middelkoopschool op de donderdagmorgen voor 3,5-
jarigen de mogelijkheid bood om alvast kennis te maken met onze school. Voorheen hadden 
alle basisscholen in Klazienaveen dit en wij zijn er een aantal jaren langer mee doorgegaan, 
omdat het goed beviel.  
 
Na de zomervakantie echter start officieel de voorschool. Het lokaal waar nu groep drie zit 
wordt in de zomervakantie verbouwd om aan alle voorwaarden te voldoen voor een 
voorschoolse voorziening. Na de zomervakantie zal zodra het lokaal is goedgekeurd de 
voorschoolse voorziening van de Pastoor Middelkoop starten. 
 
Binnen de gemeente Emmen is afgesproken dat vanaf dat moment alle 3,5-jarigengroepen 
op de basisscholen die dit nog aanbieden per direct stoppen. Dus ook bij ons.  
 
Wij zorgen uiteraard voor een soepele overgang naar de basisschool (sterker nog door 
intensiever samen te gaan werken met de voorschool wordt dit alleen maar beter) en zullen 
op maat met ouders afspraken gaan maken voor een wenperiode. Deze wenperiode zal altijd 
buiten de schooltijden van de voorschool zijn. 
 

PRIKACTIE 27 JUNI  

 
Op 27 juni zullen veel basisscholen in Nederland een uur later opengaan dan normaal om 
een signaal af te geven aan de politiek. Ook onze school zal deze dag een uur later 
opengaan. In de brief in de bijlage leggen we u uit waarom. 
De kinderen zijn 27 juni vanaf 9.15 uur welkom op school. 
We nodigen u uit om deze week de petitie te tekenen (Dit kunt u doen in Ons Hart op school) 
en/of dinsdag 27 juni om 9.15 uur met ons in gesprek te gaan op ons schoolplein. 



 

ERFGOEDPROJECT: HET BRUINE GOUD 

 
In week 25 en 26 werken alle basisscholen in Klazienaveen aan het erfgoedproject 'Het 
Bruine Goud'. In het kader daarvan staan de volgende activiteiten gepland: 
 
Workshop Volksdansen onderbouw (28 juni) 
Groep 1 t/m 4 krijgt een workshop volksdansen. Dit wordt gegeven door 't Aol Volk.  
 
Workshop beeldend onderbouw (21 juni) 
Groep 1 t/m 4 krijgt op school een workshop beeldend (tekenen/handvaardigheid). Ze gaan 
een plaggenhut maken!  
 
Workshop vloggen bovenbouw (21 juni) 
Groep 5 t/m 8 krijgt op school een vlogworkshop. Ze zullen een vlog maken over 
Klazienaveen.  
 
Workshops vanuit de Brede School 
Op woensdagmiddag 21 juni worden er vanuit de brede school workshops beeldend en 
vloggen georganiseerd. Deze worden gegeven op school door externe docenten (dus niet 
door de eigen leerkracht). Kinderen konden zich hiervoor opgegeven.  
 
Voor de workshops vanuit de brede school van de onderbouw (woensdagmiddag 21 
juni) van 13:00-14:00 uur en die van 14:00-15:00 uur zijn er per groep nog twee 
(groot)ouders nodig die de docent willen helpen. Wie vindt het leuk om te helpen? Als 
u wilt helpen kunt u dat doorgeven aan juf Lisette (lisette.vanbenthem@primenius.nl). 
Voor de workshop van 15:00-16:00 uur is voldoende hulp.   
 

MUSICAL GROEP 1 EN 2       27 en 28 juni 2017 

 
De afgelopen weken hebben de kleuters flink geoefend op de liedjes en dansjes van de 
musical. We gaan het prentenboek, het mooiste visje van de zee, naspelen. 
Dinsdag 27 en woensdag 28 juni(beide avonden om 18.00 uur) voeren de kinderen de 
musical op aan hun ouders en opa's en oma's. 
Dinsdagmorgen 27 juni krijgen alle kinderen van de school de musical te zien. 
Vandaag zijn we begonnen om 'ons hart', het mooiste visje van de zee proof te maken. 
De kinderen zijn erg enthousiast en hebben er geweldig veel zin in. 

 

 

ONTWIKKELGESPREKKEN      3 t/m 7 juli 2017 

 
In de week van 3 t/m 7 juli vinden de laatste ontwikkelgesprekken van dit schooljaar plaats. 

mailto:lisette.vanbenthem@primenius.nl


Zoals bij de andere gesprekken kunt u zelf op de lijsten invullen welke dag of welk tijdstip u 
het beste past. 
Vanaf donderdagmorgen 22 juni liggen de lijsten in ‘Ons Hart’.   
 

SCHOOLREIZEN GROEP 1 T/M 7      6 juli 2017 

 
Schoolreis groep 1 en 2: 
De kinderen van groep 1 en 2 gaan met het schoolreisje op 6 juli a.s. naar cowboys en 
indianen in Coevorden. 
De kinderen worden om 9.30 uur op school verwacht en we zullen om ongeveer 14.00 uur 
weer terug zijn. 
De kinderen hoeven die dag niets mee, voor eten, drinken en snoep wordt gezorgd. 
 
Schoolreis groep 3 t/m 7: 
Op donderdag 6 juli aanstaande, gaan de groepen 3 t/m 7 met de bus naar Hellendoorn. De 
kinderen worden op de normale tijd, 8:30 uur, op school verwacht. De bus vertrekt om 9:00 
uur. Ouders en andere belangstellende mogen uitzwaaien. Om 17:00 uur komen de kinderen 
terug op school en kunt u uw zoon/dochter ophalen.  
 
Wat wel/niet meenemen? 
-Er wordt door ons ranja geschonken, maar graag toch een beker drinken meegeven.  
-Er hoeft geen eten mee, daar wordt voor gezorgd 
-Een koekje/snoepje mag, let er alleen wel op dat er in de bus niet gegeten mag worden  
-Kinderen mogen geen geld mee 
-Graag reservekleding en een handdoek mee. Uw kind kan nat gesputterd worden door 
waterballet 
-En tot slot..een goed humeur:) 
We maken er een gezellige dag van! 
 

SCHOOLKAMP GROEP 8       5 t/m 7 juli 2017 

 
Van woensdag 5 juli t/m vrijdag 7 juli gaan de kinderen van groep 8 op schoolkamp naar 
Westerweelde in Ter Apel.  
 

BEZOEK VEENPARK 

 
 

 



 
 
Afgelopen maandag hebben de groepen 5 t/m 8 het Veenpark bezocht. We zijn met de 
veentrein geweest en hebben uitleg gekregen over het veen en turfsteken. Daarna deden we 
een speurtocht door het park en moesten we vragen beantwoorden.  
 

TECHNIEK GROEP 8 

 
  
 
  

 
 

 

 

  

 

In groep 8 hebben we met de techniekles gesoldeerd en gefiguurzaagd. Ze vonden het erg 

leuk en waren enthousiast bezig!   



 

  



 

  



 



 

 

 


