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Activiteitenoverzicht: 
 

Ma 18-09          19.30 uur 
informatieavond 
groep 1/2 

Di 19-09  19.30 uur 
informatieavond 
groep 3 

Ma 18-09 19.30 uur 
informatieavond 
groep 5 

Woe. 20-09 19.30 uur 
Informatieavond 
groep 4 

Do 21-09 19.00 uur 
Informatieavond 
Groep 6 

Do 21-09 19.30 groep 7, 7/8 
en groep 8 

Do 05-10 Margedag 

 
Reminders: 

  Gruiten: Op dinsdag en 
donderdag fruit mee! 

Informatieavonden groep 1,2,3 
Aan het begin van ons schooljaar 
willen wij u als ouders graag 
informeren over de manier van 
werken in de groep van uw kind! Dit 
jaar hebben wij een gastspreker 
uitgenodigd (specialist taal spraak 
communicatie van de stichting 
orimenius) komt iets vertellen over 
de taalontwikkeling van het jonge 
kind. Houdt u er rekening mee dat de 
avond iets langer zal gaan duren. 
 
 

 
Informatieavonden 
Aan het begin van het schooljaar 
willen wij u als ouders graag 
informeren over de manier van 
werken in de groep van uw kind. Het 
is altijd fijn dat we vrijwel alle ouders 
op deze avonden mogen begroeten. 
Schrijft u alvast in uw agenda de 
informatieavond van de groep van 
uw kind(eren). Aanvang en data 
staan in de linker kolom. 
De avond duurt ongeveer een uur. 
 
Oktobermaand Kindermaand 
Gratis naar het museum, theater of 
dansschool?  
Het kan weer tijdens 
Oktobermaand,Kindermaand! 
 
 

 
 
Je kunt dan in Groningen, Drenthe 
en Friesland weer meedoen aan 
workshops, spannende speurtochten 
lopen en heel veel voorstellingen 
bezoeken. Niet alle activiteiten zijn 
binnen, maar ook buiten in de 
natuur.  
Alle kinderen hebben hiervoor een 
stempelkaart ontvangen deze week. 
 
Zondag 24 september Run van 
Martenshoek 
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 
hebben een flyer ontvangen met 
informatie over de ouder/kind-loop. 
Kinderen van groep 5 t/m 8 hebben 
een aanmeldingsbriefje ontvangen 
voor de Run. Deze kon worden 
ingeleverd tot en met 13 september. 
 
Meester Joep 
Vorige week is meester Joep 
geopereerd aan een acute 
blindedarmontsteking.  
Wij wensen meester Joep van harte 
beterschap!  
 
 
 
 

 
Installatie IPads 
We krijgen regelmatig vragen en 
meldingen binnen dat het niet lukt 
om de IPad te installeren. Vaakt blijkt 
dat de handleiding niet juist wordt 
gelezen en dat men begint vanaf 
bladzijde 2. 
De handleiding is te downloaden via 
deze link 

https://www.primenius.nl/ouder

informatie/  
Onderstaande stappen dient u eerst 
te volgen alvorens verder te gaan 
met de installatie. ( zie ook blz. 1 van 
de handleiding) 
Thuisinstallatie 
1. U meldt de IPad aan via internet 

op 

https://www.primenius.nl/ip

ad/schade via het 
helpdeskportaal 

2. Vervolgens registreert u zichzelf 
als gebruiker (kies optie 
registreren) 

3. Maak een “ticket” aan (dit wijst 
zichzelf) met als onderwerp 
“Zuludesk” 

4. Typ de benodigde gegevens in.     
Voor de verplichte velden 
waarvan u de gegevens nog niet 
weet, kunt u het antwoord 
“0000”intypen. 

5. Een medewerker van Primenius 
zal uw ticket behandelen en u de 
benodigde gegevens toesturen. 

6. Nadat u de gegevens heeft 
ontvangen, kunt u de IPad 
installeren volgens de bijgaande 
handleiding.                Loopt u 
tegen problemen aan? Volg dan 
de stappen opnieuw. Lukt het 
dan nog niet, neem dan contact 
op met de ICT-er van de school 
van uw kind. Bij de leerkracht 
van uw kind is bekend hoe u in 
contact kunt komen met de 
school ICT-er. We verzoeken u 
de installatie zo spoedig mogelijk 
uit te voeren.  Vervolgens kunt u 
verder gaan met bladzijde 2 van 
de handleiding. 
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Ouderportaal 
Wilt u uw gegevens in het 
ouderportaal controleren, zodat 
alle gegevens kloppen. U kunt 
deze digitaal wijzigen, wij krijgen 
hiervan een bericht en passen het 
aan in het systeem. 
 
Toestemming plaatsen van 
foto’s op de website 
Wanneer leerlingen bij ons op 
school worden ingeschreven, 
vragen wij ouders toestemming 
om foto’s op de website te 
plaatsen. Graag brengen wij dit 
voor het komende schooljaar 
weer onder de aandacht. Wij 
gaan er vanuit dat iedereen die bij 
de inschrijving toestemming heeft 
gegeven, dit ook weer doet voor 
het aankomende schooljaar. 
Wanneer u uw toestemming wilt 
intrekken, kunt u een mail sturen 
naar 
stantoniusschool@primenius.nl 
 
 
Project Poëzie 
Meestal doen we als school mee 
aan het landelijke thema van de 
Kinderboekenweek. Dit jaar 
hebben wij echter gekozen voor 
een eigen thema: Poëzie.  
Hier en daar zult u ook aspecten 
van het landelijk thema 
tegenkomen “Griezelen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Verhuizing Olleke Bolleke  
De St. Antoniusschool bleek te 
weinig ruimte voor alle kinderen 
van deze school te hebben. Na 
overleg is daarom besloten dat 
peuteropvang Olleke Bolleke zou 
verhuizen naar een lokaal in de 
Theo Thijssenschool, locatie 
Boswijk. De peuteropvang  is 
daar gestart op 4 september 2017 
in een mooi ingericht eigen 
peuterlokaal naast de kleuterklas. 
Ook kan er lekker buiten 
gespeeld worden op een 
omheinde speelplaats.  
Olleke Bolleke is, net als 
voorheen,  geopend op 
maandagmiddag en 
donderdagmorgen. Natuurlijk is 
uw peuter nog steeds welkom bij 
de peuterspeelzaal. U kunt uw 
kind digitaal aanmelden via 
www.kinderopvangkaka.nl. En wilt 
u eerst een kijkje komen nemen 
dan bent u natuurlijk welkom! De 
volledige contactgegevens zijn:  
 
peuteropvang Olleke Bolleke 
Boswijkslaan 2 
9611 HZ Sappemeer 
tel: 06-23720925 
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