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Juffendag 

Gisteren vierden alle kleuterjuffen en meester Tim 

 hun verjaardagen met de kinderen. 

Wat was het een topfeest, we hebben intens 

genoten!   

Alle kinderen zagen er prachtig uit, we hebben 

gedanst, gespeeld en we sloten af met een barbecue 

mét Buurman & Buurman!  

Bedankt lieve ouders en kinderen voor alle 

felicitaties, tekeningen en cadeautjes. 

 

Bijlage; Brief vanuit bestuur Primenius 

 

Afscheidsmusical groep 8 

Traditiegetrouw neemt groep 8 afscheid van iedereen met het opvoeren van de eindmusical.  

Deze voorstelling wordt opgevoerd in de prachtige theaterzaal van Nieuw Woelwijck. Nieuw Woelwijck 

bevindt zich aan de Vosholen 10 te Sappemeer. 

We starten op dinsdagochtend 12 juli. Groep 8 zal een aantal scenes en liedjes/dansjes van de musical 

“Torenhoog” laten zien aan de kinderen en juffen van groep 1, 2, 3 en 4.  De kinderen gaan onder 

schooltijd lopend samen met de juffen naar Nieuw Woelwijck. We starten om half 10 met een scene en 

een aantal liedjes/dansjes. We zullen dus niet de hele musical opvoeren.   

 Dinsdagavond 12 juli wordt de gehele musical opgevoerd voor de groepen  5, 6 en 7 en de oude 

groep 8. Deze begint om 19.00uur en zal om ongeveer 21.00 uur afgelopen zijn. De ouders brengen hun 

kinderen zelf naar de zaal toe. De kinderen zitten bij elkaar.  

Bij allebei de voorstellingen bent u als ouder van harte welkom om te blijven en mee te genieten! Het is 

onze ervaring dat jongere broertjes en zusjes soms zorgen voor veel onrust in de zaal, wat natuurlijk 

niet leuk is voor de musicalsterren en de rest van het publiek. We vragen u zelf in te schatten of het 

een goed idee is uw kleinere kinderen ook mee te nemen. 

Gezinsviering                  

Komende zondag, 10 juli, is er weer een gezinsviering in de rooms-katholieke kerk in Sappemeer. Het 

gaat in die viering over Barmhartigheid. Dit hele weekend staat bij de kerk ook in het teken van 

barmhartigheid. Wat dit moeilijke woord inhoudt, proberen we aan de hand van verhalen een beetje 

duidelijk te krijgen en er is een mooi koor voor de muzikale ondersteuning. 

Groot en klein zijn van harte welkom! 
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Wisselmiddag 

Afgelopen dinsdag hadden we de wisselmiddag. Alle kinderen gingen alvast kijken in hun nieuwe groep 

en bij de nieuwe leerkracht om kennis te maken met iedereen. We merken echt ieder jaar weer dat het 

ook heel spannend is voor de kinderen, omdat ze niet weten wat ze te wachten staat. We zien in de 

klassen dat deze spanning ’s middags na een kwartiertje of een half uurtje is verdwenen en dat de 

kinderen weer blij naar huis gaan. We horen van ouders dat sommige kinderen slecht slapen en we 

merken de onrust in de school ’s ochtends, maar het is leuk om te zien hoe ook iedereen daar weer van 

geniet. 

 

Hulp gezocht! 

Voor volgend schooljaar zijn wij opzoek naar ouders voor op het plein,  

het gaat om de middagpauze van de kleuters. Het gaat om de dinsdagmiddag van 12.15u – 12.45u. 

U staat dan op het plein bij twee van onze kleutergroepen, u staat naast een medewerker van school. 

Voor de rust van de kinderen, zouden we graag iemand willen die dit wekelijks op zich kan nemen, dit 

geeft rust en duidelijkheid. 

We zijn ook op zoek naar ouders die we kunnen bellen wanneer er een leerkracht/ouder geen 

pleindienst kan doen. Dus reserve ouder. 

Verder zijn we op zoek naar ouders die de schoolwas zouden willen doen, mochten er meerdere ouders 

deze taak op zich willen nemen, dan zouden we een rouleerschema kunnen maken, zodat je minder vaak 

hoeft te wassen.              

Als u geïnteresseerd bent in één van bovenstaande oproepen kunt u mailen m.vanderwal@primenius.nl 

 

Afscheid                   

Alle ouders zijn van harte uitgenodigd om onder het genot van 

een kopje koffie of thee en een hapje afscheid te nemen van 

Madelon op dinsdagmiddag 12 juli van 14.15 tot 15.00 uur of 

op woensdagochtend 13 juli van 8.15 tot 9.00 uur.  

Alle andere collega’s die ons gaan verlaten kunt u de hand 

drukken op hun laatste werkdag. 

Zomervakantie Vrijdag 15 juli begint de zomervakantie, alle kinderen zijn dan om 12.00u vrij! 

 

Schoolvakanties schooljaar 2016 – 2017 

 Vakantiedata   Van Tot en met 

Herfstvakantie maandag 17 oktober 2016 vrijdag 21 oktober 2016 

Kerstvakantie maandag 26 december 2016 vrijdag 6 januari 2017 

Voorjaarsvakantie maandag 20 februari 2017 vrijdag 24-2-2017 

Paasvakantie vrijdag 14 april 2017 maandag 17 april 2017 

Meivakantie  maandag 24 april 2017 vrijdag 28 april 2017 

Hemelvaartvakantie donderdag 25 mei 2017 vrijdag 26 mei 2017 

Pinkstervakantie maandag 5 juni 2017 vrijdag 9 juni 2017 

Zomervakantie maandag 24 juli 2017 vrijdag 1 september '17 
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