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Activiteitenoverzicht: 
 

18 juli Musical groep 8 

21 juli Laatste schooldag 

  

  

 

Reminders: De zomervakantie 
begint voor alle leerlingen op vrijdag 
21 juli om 12.00 uur. 
 
Gevonden voorwerpen 
Op de tafel in de hal bij de 
hoofdingang liggen alle gevonden 
voorwerpen. Hier kunt u tussen 
kijken als u iets mist. Voor de spullen 
die er nog liggen als de vakantie 
begint, zoeken we een andere 
bestemming. 
 
Artikel Zomerdip. 
In de bijlage bij deze weekbrief vindt 
u een artikel over de zogenaamde 
“zomerdip” (wat gebeurt er met het 
leesniveau van een kind als het 6 
weken niet leest tijdens de 
zomervakantie?)  
Met tips wat u daar als ouder aan 
kunt doen? 
In de bijlage vindt u ook een 
leesbingo voor de zomervakantie. 
Veel leesplezier in de vakantie. 
 
Kalender 
De laatste jaren was u van ons 
gewend dat u in het begin van een 
nieuw schooljaar een kalender 
kreeg. We hebben er nu, in 

samenspraak met de OAC, voor 
gekozen om een INFORMATIEBLAD 
te maken met belangrijke informatie. 
U kunt dit bewaarexemplaar / 
infoblad op het prikbord hangen. De 
overige informatie kunt u allemaal 
vinden op de website van de school: 
https://www.rkbs-st-antonius.nl/ 
U ontvangt het informatieblad na de 
vakantie. 
 
Koppeling scholen 
Binnen de scholen van de stichting 
Primenius wordt gewerkt met 
clusters van 2 of 3 scholen. De 
schoolleiding bestaat uit 
verschillende functies, namelijk een 
directeur, een adjunct-directeur en 
een teamleider. 
Wij vormden al een cluster met St. 
Gerardus Majellaschool uit 
Hoogezand. Nu wordt daar de 
Mariaschool uit Eelde aan 
toegevoegd. De 
eindverantwoordelijkheid voor deze 3 
scholen is in handen van Maria van 
der Wal. Op de Mariaschool is de 
leiding in handen van mevrouw Hilde 
Bakker en op de Majellaschool heeft 
Henk-Jan Meijer de dagelijkse 
leiding. 
 
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 18 
juli. Groep 8 zal een aantal scenes 
en liedjes/dansjes van de musical 
“Niet te filmen” laten zien aan de 
kinderen en juffen van groep 1, 2 en 
3.  De kinderen gaan onder 
schooltijd lopend samen met de 
juffen naar Nieuw Woelwijck. Ze 
zullen dus niet de hele musical 
opvoeren.    
Dinsdagochtend 18 juli om10.30 uur 
wordt de gehele musical opgevoerd 
voor de groepen 4 t/m 7. Deze begint 
om 10.30 uur en zal om ongeveer 
12.30 uur afgelopen zijn.  
Bij allebei de voorstellingen bent u 
als ouder van harte welkom om 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.   
 
Afscheid juf Aletta 
Alle ouders zijn van harte 
uitgenodigd om, onder het genot van 
een kopje koffie/thee en een hapje, 
afscheid te nemen van juf Aletta op 
woensdagochtend 19 juli vanaf 
11.30 uur in de tussenruimte. 
 
Bestellen iPad 
Eerder heb ik in de nieuwsbrief 
aangegeven dat er een nieuwe iPad 
is uitgekomen. Deze is inmiddels 
weer leverbaar. U kunt de nieuwste 
iPad plus hoes bestellen via de 
website van Primenius; 

https://www.primenius.nl/ipad/i

pad-bestelformulier 
 
iPad aanbod leerlingen groep 4, 
Gaat uw zoon of dochter volgend 
schooljaar naar groep 4 en wilt u 
voor hem of haar een iPad 
aanschaffen voor schoolgebruik? 
Dan kunt u gebruikmaken van het 
vrijblijvend aanbod van Primenius, 
via de educatiestore van Primenius 
kunt u overgaan tot aanschaf. Meer 
informatie staat op 

https://www.primenius.nl/de-
stichting/ipad Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u bellen met 0597-
743100 of een mail sturen naar 

ipad@primenius.nl  
 
Kinderwoorddienst 
Thema ‘open je hart!’ 
Zondag 16 juli is de laatste 
kinderwoorddienst van dit schooljaar, 
om 10 uur in de Katholieke kerk te 
Sappemeer. We hebben een mooi 
verhaal in deze zomertijd, dat 
uitnodigt om het te hebben over 
zaaien, bloemen en groeien. Verder 
hebben we een leuke 
knutselactiviteit. Volgend jaar zijn we 
er weer en we hopen jullie dan weer 
te zien! 
Tineke Kerdijk 
Anita Wijono 
Richard Krijnsen 
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Vakantierooster 2017-2018 
In de bijlage vindt u het 
vakantierooster plus een overzicht 
van de margedagen voor het 
komende schooljaar. 


