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Pinksteren 
Eerste Pinksterdag valt dit jaar op zondag 5 juni 2022 en  
tweede Pinksterdag valt op maandag 6 juni 2022. De 
school is deze dag gesloten. We verwachten alle leerlingen 
terug op school op dinsdag 7 juni. 
 
Oudergesprekken 
In week 23 worden in de taalklassen de CITO-toetsen 
afgenomen. De resultaten van de toetsen en de 
leerontwikkling zullen in de eerste week van juli worden 
besproken middels oudergesprekken. Hiervoor ontvangt u 
als ouder(s)/verzorger(s) binnenkort een uitnodiging. 
 
Teddybeerproject 
De leerlingen van de groepen paars en lila gaan op 
donderdag 30 juni naar het Teddy Bear Hospital in het 
UMCG in Groningen. Dit jaar nemen de leerlingen van 
Interschool samen met de leerlingen van groep 3 van OBS 
De Vlinder deel aan dit leerzame project. 
 
Schoolreis 
De leerlingen van Interschool gaan op schoolreis. De 
leerlingen van de onderbouw en middenbouw POL gaan 
naar Ballorig en de leerlingen van de bovenbouw en de 
middenbouw taalklas gaan naar Drouwenerzand. De 
leerlingen krijgen een briefje mee waarop de tijden en de 
data vermeld staan.  
 
Projectweek muziek en cultuur 
De projectweek ‘Op wereldreis’ vond plaats van maandag 9 
mei tot en met vrijdag 13 mei. De leerlingen van 
Interschool hebben gedurende de week kennisgemaakt met 
verschillende disciplines zoals dans, beeldende vorming, 
slagwerk, djembé. Tijdens deze workshops werden 
verschillende landen centraal gesteld zoals o.a. Noord-
Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Deze week is tot stand 
gekomen in samenwerking met Kunstenschool ZG. 
Het was een leerzame en creatieve week. 
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Lex de Leeuw 
Op maandag 30 mei liep er een 
leeuw in Ter Apel! Gelukkig is het 
een zeer behulpzame en vriendelij-
ke leeuw. De leeuw heeft geholpen 
bij het inladen van boodschappen, 
hij heeft geholpen bij het overste-
ken en de leeuw heeft verloren 
voorwerpen teruggebracht naar de 
eigenaar. Rond de middag kwam de 
leeuw achterop de scooter van een 
politieagent aan bij Interschool. Op 
Interschool kreeg hij de naam Lex 
de Leeuw. Lex is nu onze school-
mascotte en wordt binnenkort via 
een introductiefilm geïntroduceerd 
aan onze leerlingen. Lex hoort bij 
onze aanpak voor sociaal emotio-
neel leren (PBS). Op Interschool 
komt Lex overal in onze manier van werken terug.  
We danken alle vrijwilligers voor hun inzet en bijdrage! 
 
Onverwachts bezoek 
Jesse Klaver (fractievoorzitter Groen Links) heeft afgelopen 
dinsdag een onverwachts bezoek gebracht aan Interschool. 
De heer Klaver was onder de indruk van onze werkwijze en 

onze school. We hebben de heer Klaver van harte 
uitgenodigd om binnenkort nog een bezoek aan 
onze school te brengen wanneer de school in be-
drijf is.  
 
Sportdag 
Op woensdag 22 juni en donderdag 23 juni vindt 
de jaarlijkse sportdag plaats. Dit keer gaan alle 
leerlingen naar Moekesgat. We zijn erg blij dat de 
sportdag dit jaar weer doorgang kan vinden! We 
hopen dat het een mooie sportieve dag gaat wor-
den!  
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Zorgteam 

1 juni 2022 
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5 juni 2022 
 

6 juni 2022 
 

7 juni 2022 
Vergadering ZORG 

8 juni 2022 
GLO 
 

9 juni 2022 
MT-bestuur 

10 juni 2022 
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13 juni 2022 
Deze week CITO-
toetsen 
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21 juni 2022 
NIN 
Zorgteam 

22 juni 2022 
Sportdag groep 1-4 

23 juni 2022 
Sportdag groep 5-8 
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27 juni 2022 
 

28 juni 2022 
NIN-IB 

29 juni 2022 
 

30 juni 2022 
Teddy Bear Hospital  
Afsluiting OOW 
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