
 

 

 

 

Nieuwsbrief nr.10 (25 jan. – 8 febr.) 

Schooljaar 2016 – 2017 

 

 

Agenda 

Woensdag 25 jan.         8.30 u. Voorleesontbijt 
                                      8.30 u. Directieberaad 

Maandag 13 feb.           Leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten. 

 

De volgende nieuwsbrief zal verschijnen op woensdag  a.s. 8 feb. 

Nationaal schoolontbijt en voorleesdagen 

Deze week (25 januari tot en met 4 februari) zijn de nationale voorleesdagen. In 

het hele land wordt extra voorgelezen aan kinderen. Voorlezen aan kinderen is van 

groot belang voor de taalontwikkeling en de woordenschat. Wij moedigen 

voorlezen erg aan!  

 

Vandaag hadden wij het nationaal schoolontbijt. De leerlingen kwamen in hun 

pyjama naar school. Op school kregen ze een bolletje en een pakje drinken, terwijl 

ze werden voorgelezen door de leerkrachten. 
Ouderavond over 3D-kanjers 

Dinsdag 17 januari hebben wij een ouderavond/nieuwjaarsborrel gehad. Het was 

een groot succes! Jos Kok van 3D-kanjers heeft ons vol enthousiasme verteld over 

de mogelijkheden en de kansen die het 3D-project biedt. De 3D-printer als 

inspirator voor wetenschap en techniek in het onderwijs. Waarbij de fantasie, 

ruimdenkendheid en de belevingswereld van de leerlingen vele kansen creëert 

voor het ontwerpen van prachtige voorwerpen.  

 

De 3D-printer wordt in zijn geheel gebouwd door de leerlingen. Er wordt een groot 

beroep gedaan op de 21-eeuwse vaardigheden die wij onze leerlingen leren.  

U hoort snel meer over het project en het verloop ervan. 

 

Een goede hoes voor de iPad 

Om de schade aan een iPad te verkleinen, is het verplicht een goede hoes te 

gebruiken. Iedere leerling van Primenius ontvangt daarom eenmalig kosteloos een 

hoes van het merk Griffin survivor of Otterbox bij bestelling van een nieuwe iPad. 
 Als de hoes kapot is, zijn ouders verplicht de iPad weer van hetzelfde merk hoes 

te voorzien. Wanneer de Ipad niet voorzien is van deze hoes is de iPad niet 

verzekerd. 

iPads zonder (goede) hoes zijn niet welkom op school.  

Meldingen op de iPad 

Zou u erop toe willen zien dat de geluiden van spelletje op de iPad van uw 

kinderen worden uitgezet. Dit kan bij de instellingen van het spel. Tevens is het 

contact zoeken met uw kind middels de iPad onder schooltijd niet toegestaan.  Zo 

 

Brugproat 



wordt voorkomen dat tijdens het schoolwerk de leerlingen worden gestoord door 

meldingen.  

Hartelijk dank! 

 

Studiedag 

Op 13 februari is een studiedag voor het team. De leerlingen zijn die dag vrij. Wij 

zullen die dag vergaderen en de groepsbesprekingen houden.  

 

Met vriendelijke groet, 

De teams van ‘t Groentje en het Hoogholtje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


