
Ter Apel, januari 2022 
 

Nieuwsbrief RSG Ter Apel 
voor ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 leerlingen 
 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van groep 8 leerlingen, 

Via de nieuwsbrief van september 2021 bent u geïnformeerd over de geplande introductie-
activiteiten voor groep 8 leerlingen en/of hun ouder(s)/verzorger(s). De coronamaatregelen 
hebben echter geleid tot wijzigingen, die hieronder staan vermeld. Dit alles uiteraard nog 
steeds onder voorbehoud van eventuele (aangescherpte) coronamaatregelen. 

 

Open Dag  
De open dag voor een kennismaking met onze school staat gepland op 29 januari 2022. Omdat 
dit waarschijnlijk niet live kan plaatsvinden, hebben we besloten op 29 januari een online 
variant van de open dag te organiseren en de fysieke open dag te verplaatsen naar zaterdag 12 
maart.  
Want we willen heel graag de leerlingen en begeleiders toch rondleiden in ons gebouw en 
kennis laten maken met de collega’s.  
Op zaterdag 29 januari is de online open dag van 13.00 tot 14.15 uur in de vorm van een 
talkshow onder leiding van Beppie van der Sluis van RTV Noord.  
Dit is te volgen via de link www.rsgterapel.nl/live. 

 

Doe-middag 
De geplande doe-middag van 2 februari is vervangen door woensdag 9 maart 2022.  
Deze activiteit begint om 13.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur. Leerlingen kunnen de 
keuze maken uit de volgende activiteiten: drama, biologie, techniek, zorg & welzijn of sport.  

Uw zoon/dochter kan worden aangemeld via Link voor het aanmelden voor de doe-middag. 
Deze link staat ook op onze website www.rsgterapel.nl. 
Voor vragen over de doe-middag is Daniël Venema de contactpersoon. 

 

Data voorlichtingen voor ouders/verzorgers  

Voor ouders/verzorgers zijn er informatiebijeenkomsten op donderdag 20 januari en maandag  
7 februari, aanvang 19.00 uur.  
De voorlichting op 20 januari vindt online plaats. U kunt dan vragen stellen via de chat.  
Bij ongewijzigd coronabeleid is de bijeenkomst van 7 februari ook online.  
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@rsgterapel.nl. De link wordt 1 à 2 dagen 
van tevoren toegestuurd.  
Mocht u zich al eerder hebben aangemeld, dan ontvangt u uiteraard ook de link.  
 

http://www.rsgterapel.nl/live
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UvNTEZ1Yn0-Rt__ZxUQj9OnRHIeoeuxBh8NhQmcQONlUOVkxMlRDRVA0SE1PRVhKVkg0UENCMFVMMS4u
http://www.rsgterapel.nl/
mailto:info@rsgterapel.nl


Algemeen 

• Link naar trailer  → Trailer januari 2022  

• Link naar lied over de RSG Ter Apel, geschreven (Stan) en gezongen door onze leerlingen 
Stan Meezen en Sam Bijl →  Ik neem je mee naar de RSG 

Voor vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met Daniël Venema of Wendy Kramer.  

 
Daniël Venema, teamleider klas 1 en 2 

• E-mail: d.venema@rsgterapel.nl  

• Mobiel:  06-52792689   
 

 
Wendy Kramer, coördinator klas 1 en 2 

• E-mail: w.kramer@rsgterapel.nl  

• Mobiel: 06-13989485 
 

 
 

 

 

Hieronder een samenvatting van de activiteiten: 

 

Datum Activiteit Tijd Aanmelding / link 

20-1-2022 Online info-bijeenkomst voor 
ouders/verzorgers 

19.00 mail sturen naar info@rsgterapel.nl  

29-1-2022 Online Open Dag 13.00-14.15 www.rsgterapel.nl/live  

7-2-2022 (Online) info-bijeenkomst voor 
ouders/verzorgers 

19.00 Mail sturen naar info@rsgterapel.nl  

9-3-2022 Doe-middag 13.00-15.30 Link voor het aanmelden voor de doe-middag  

12-3-2022 Fysieke Open Dag   Aanmelding niet nodig 

 

Link trailer: Trailer januari 2022  

Link RSG-lied: Ik neem je mee naar de RSG  
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