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Activiteitenoverzicht: 
 

Di. 20 sept. Olympiade 

  

 
Reminders: 

 Inleveren formulier KIVA gr 3 
 

 

KIVA 
Alle leerlingen uit groep 3 hebben een 
info-flyer KIVA en toestemmingsbriefje 
ontvangen. Zou u dit willen invullen en 
inleveren voor vrijdag 23 september 
 
Informatieavonden  
We zijn blij dat er de afgelopen week 
grote belangstelling was voor de 
ouderavonden. Alle ouders hebben 
kunnen horen hoe alles in de groep van 
hun kind reilt en zeilt.  

 
Oudergesprekken:  
De oudergesprekken voor de groepen 1 
t/m 7 staan gepland op 10 en 11 
oktober. U ontvangt hier van nog nader 
bericht en een rooster. 

 
Lege pakjes: 
I.v.m. de grote afvalberg die wij anders 
zouden krijgen, geven wij de lege 
drinkpakjes van de kinderen mee naar 
huis. Aan te raden is om een beker van 
het drinken te kopen, zodat voor 
iedereen de afvalberg vermindert.  

 

Olympiade groep 5 t/m 8 
 
Dinsdag 20 september is het dan zo 
ver! De Olympiade. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 gaan in groepjes 
deelnemen aan verschillende 
sportonderdelen. Voor ieder groepje 
hebben we een begeleider nodig! 
We kunnen u hulp nog goed 
gebruiken!! Graag opgeven bij de 
groepsleerkracht!  
 
Belangrijk! We gaan met alle 
kinderen en (ochtend/dag) 
begeleiders op de fiets. Graag op 
tijd!  Om 8.30 uur fietsen we weg! 
De organisatie vangt ons op bij de 
Europahal, daar stellen we ons op 
voor de opening op het veld van VV 
Hoogezand. 
Na de opening is het ochtend 
sportprogramma van 10.00 – 12.00 
uur.  
In de pauze verzamelen alle groepen 
zich op veld 2: het voetbalveld van 
HS88. Hier hebben we gezamenlijke 
eet- en drinkpauze. Geeft u uw 
zoon/dochter voldoende eten en 
drinken mee voor deze dag! 
Ouders die zich hebben opgegeven 
om te begeleiden in het 
middagprogramma ( 12.45 – 14.45 
uur), kunnen ze ook melden op ons 
pauze-veld (het voetbalveld van 
HS88). 
 
Rond 15.30 uur is de sluiting van 
deze dag, de kinderen komen dus 
later thuis.  
De kinderen die toestemming 
hebben om zelfstandig te fietsen, 
mogen naar huis. 
Kinderen zonder toestemming 
fietsen met de groepsleerkracht naar 
school terug! 
Belangrijk! Neemt u zelf u 
zoon/dochter mee vanaf het 
sportveld altijd melden bij de 
groepsleerkracht! 
 
 
Bijlage 
Nieuwsbrief vanuit het 
bestuurskantoor 
 

Kalender                  
De kalender is klaar en wordt 
morgen, vrijdag 16 september 
meegegeven aan de kinderen. Per 
gezin ontvangt u 1 papieren 
exemplaar. Mocht u meer 
exemplaren willen? Dan kan dat een 
digitaal exemplaar zijn.  Mail dan 
even naar Maria: 
m.vanderwal@primenius.nl  
 
 

Beste Schaakliefhebbers 
 
Vind je het leuk om mee te doen met 
een schaakkampioenschap? Meld je 
dan aan! 
 
Ook als je nog niet kunt schaken, kun 
je je opgeven. Je leert het snel 
genoeg. 
 
We gaan trainen voor de voorronde 
van de basisscholenkampioenschap 
van Groningen en Drenthe. Je kunt je 
aanmelden bij Yeb Blom via de mail 
op y.h.blom@ziggo.nl.  
Je mag ook je naam, leeftijd en 
groep op het inschrijfformulier bij de 
ingang van de school opschrijven. 
 
Het kost 10 Euro en daarvoor ben je 
dan een jaar lang lid van Chessity.  
Chessity is een schaakles en 
oefenprogramma, die je kunt spelen 
op computer, i-pad en telefoon met 
internet. 
Als je een keer op woensdagmiddag 
niet kunt is het ook geen probleem. 
 
De wedstrijd is waarschijnlijk op een 
woensdagmiddag in januari of 
februari. De exacte datum wordt 
later bekend gemaakt.  
 
Ik wil graag vanaf woensdagmiddag 
21 september a.s. weer beginnen 
met het geven van schaakles op 
school van half 1 tot 2 uur. Ik hoop 
dat heel veel kinderen van onze 
school mee gaan doen. 
 
Groetjes Yeb Blom 
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