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Agenda 

16 mei   2e Pinksterdag 

17 mei   Margedag 

18 t/m 20 mei  Schoolkamp Bovenbouw 

25 mei   Ouderavond “effectief  

   communiceren met  

   kinderen” aanvang: 19.30u 

24 mei   Koffieochtend 

26 mei   Weekviering 

27 mei   Nieuwe weekbabbel 

 

 

 

Juf Ellen 50 jaar 

Vandaag is juf Ellen 50 jaar geworden  en dat was te zien ook!. Op het plein werd ze  

vanmorgen al begroet  door haar “alter ego” voor vandaag! En bij binnenkomst in  

school werd ze toegezongen door haar collega’s.   

Ook in de klas werd deze dag gevierd met alle Beren goed gevierd. Ze is flink ver- 

wend door de Beren.   

De afgelopen weken is Gerjan al flink aan het oefenen geweest voor de voorstelling  

voor juf Ellen die de kinderen vandaag aan haar hebben laten zien. 

iPad’s schoolverlaters 

De leerlingen van groep 8 die via de betalingsregeling  

een iPad hebben aangeschaft en niet volledig hebben  

afbetaald, zullen er over na moeten denken of ze de  

iPad in één keer zullen afbetalen of dat de iPad aan het  

eind van dit schooljaar  

op school word in- 

geleverd. 

Zou u dit kunnen aan- 

geven bij Alex of  

Ingeborg. 
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Welkom op school 

We heten weer een aantal leerlingen  

welkom bij ons op school. Yvon , Talha,  

Danischa, Boaz, Sayeda en Nick. 

Een fijne tijd op In de manne toe- 

gewenst. 

iPads leerlingen groep 2 

Het einde van dit schooljaar is bijna in  

zicht, dat betekent dat de kinderen uit 

groep 2 volgend jaar in groep 3 zitten 

en dan met de iPad aan de slag gaan. 

Via de webshop kunt  zelf een iPad  

bestellen. Mocht u gebruik willen  

maken van de betalingsregeling en de  

iPad in 4 jaartermijnen willen betalen  

loop dan binnen bij Alex, Ingeborg of  

Dorien (alleen dinsdag). 

Nieuw lid voor de MR gezocht! (herhaling) 

Voor volgend schooljaar zoeken wij een nieuw MR lid.  

Marc Davids neemt dit jaar afscheid van de MR omdat  

Theodore volgend jaar naar de middelbare school gaat.  

Vandaar dat wij een nieuw enthousiast lid zoeken. De  

MR vergadert ongeveer 5 keer per jaar in de avond. De  

MR heeft advies en stemrechten m.b.t. het beleid van de  

school.  U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vast 

stellen van de schoolgids en wijzigen van het school- 

reglement.   

Lijkt u het leuk om op een positief kritische  manier mee  

te denken over ons beleid , dan kunt u zich via de mail  

aanmelden: dorien.klaassens@primenius.nl 

Op dit moment hebben we al één aanmelding binnen. 

Mochten er meerdere aanmeldingen komen dan zullen er 

mogelijk verkiezingen volgen. 

Hiep hiep hoera 

Samara Knoop  2 mei 

Sayeda Mohamed  5 mei  

Daan Jansema  6 mei 

Dennis Steinfelder 7 mei 

Sayenne Wemer  9 mei 

Maureen Meijer  11 mei 

Nick Ploeger  12 mei 

Louise Smith  23 mei 

Indira Frans  23 mei 

Ilse Tepper  24 mei 

Nikola Bracny  24 mei 

Merijn Drok  29 mei 

Nordin Arkoub  30 mei 

Allemaal van harte gefelicteerd. 

https://educatie.infotheek.com/wp-login.php?action=register&school=fidarda
mailto:dorien.klaassens@primenius.nl


Spectaculaire afsluiting  kinderdisco Dukdalf   

Vrijdag 13 mei organiseert de wijkvereniging Sorghvliet 
een spectaculaire disco voor alle kids van Veendam en 

omstreken vanaf 7 jaar in Dukdalf Veendam. De laatste 
disco voor de zomervakantie is de klapper van het sei-
zoen. Er is namelijk de zeer populaire Beachparty. Dit 
keer wordt het wel heel bijzonder, want de kids krijgen die 
avond drie bonnetjes voor de gratis barbecue en als klap 
op de vuurpijl treedt DivergentDC van Quantumfit op. 

Als de bonnetjes op zijn, kunnen ze ook BBQ-en voor 
muntjes. Het beloofd een warme zomerse avond te 
worden. De beachparty is het jaarlijkse evenement waar 
je bij moet zijn!  
Neem zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee 
naar de Beachparty, want iedereen die komt mag mee-
doen aan de barbecue en genieten van het optreden van 
DivergentDC.  

Elke kinderdisco lopen er rond de twintig vrijwilligers rond 
om alles in goede banen te leiden. Ook deze keer worden 
er foto’s genomen die de kids dan terug kunnen zien op 
Facebook. 

Ook wordt één van de kids foto van de maand. Die wint 
dan een prijsje.  

De deuren gaan open om 19:00 uur en zal duren tot 
21:30 uur. 

Dit is de laatste kinderdisco voor de zomervakantie. In juli 
en augustus is er geen disco, maar in september kunnen 
de beentjes weer van de vloer. Elke keer probeert de wijk-
vereniging de kids een leuke avond te bezorgen. Dit doen 
ze door regelmatig thema-disco’s en dansgroepen uit te 
nodigen. 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden: kom langs op de 
laatste disco voor de zomervakantie en ga uit je dak. 

Nieuws van buitenaf 
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