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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

28 juni 2016 
 
 

 

Agenda 
 
Deze week 
Dag Datum Tijd Activiteit 
    
dinsdag 28 – 06  15.30 – 16.30 teamvergadering 
donderdag 30 – 06   schoolreis voor de groepen 1 t/m 5 
vrijdag 01 – 07   schoolreis voor de groepen 6 en 7 
 

Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 
 
Komende week 
Dag Datum Tijd Activiteit 
    
Maandag 
t/m 
woensdag 

4 t/m 7 juli  Hele dagen Groep 8 op kamp  
Directie afwezig  

Dinsdag t/m 
donderdag 

5 t/m 7 juli   De leerlingen van de nieuwe groep 3 gaan vast oefenen bij de 
nieuwe juf 

donderdag 7 juli  15.30 uur Rapport mee 
 

Bij afwezigheid van de directie kunt u met uw vragen bij juf Bianca (groep 4) of juf Vinnie (groep 6) terecht. 
 

Het is beter een kaars te ontsteken  
dan te klagen over de duisternis. 

Foto van de week 
 
Dit is waar onze juffen en meester dagelijks 
hard aan werken. Naast het leren lezen, 
rekenen en schrijven is onze meest dankbare 
taak om samen met de ouders te bouwen 
aan het fundament voor de toekomst. Dat 
doen we dagelijks met volle overgave. 
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Van de  van de directie 
 
 
Deze week informeren wij u over een aantal zaken die betrekking hebben op de afronding van het huidige schooljaar 
en zaken die voor komend schooljaar van belang zijn. Na de vele speculaties is vandaag duidelijk wie de juf of meester 
van uw kind(eren) is. Daarnaast informeren wij u over de vakanties en de studiedagen voor komend schooljaar zodat u 
daar al rekening mee kunt houden. Net als voorgaande jaren kunt u de laatste maandag van dit schooljaar een 
afspraak maken met de leerkracht om het laatste rapport door te spreken, mocht u daar behoefte aan hebben.  
We doen ons best u volledig te infomeren en op de hoogte te houden. De nieuwsbrief is daarvoor een middel. Mocht 
u echter vragen hebben, stel deze aan de leerkrachten of aan mij. Daar nemen we altijd de tijd voor.  
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 
 
Vijf gelijke dagen model 
Komend schooljaar starten we met het vijf gelijke dagen model. Hierdoor gaan alle leerlingen alle dagen van 8.30 tot 
14.00 uur naar school. Hierdoor zal de organisatie van de dag veranderen. Vandaag ontvangt u per mail een 
informatiefolder waarin we uitgebreid uitleg geven over de dagindeling en verdere organisatie op een dag. 
 
Voor- en naschoolse opvang vanaf het nieuwe schooljaar op onze eigen school! 
Door de invoering van het vijf gelijke dagen model kunnen wij ons voorstellen dat u hierdoor naschoolse opvang nodig 
zou kunnen hebben. Wij zullen vanaf het nieuwe schooljaar naschoolse en eventueel voorschoolse opvang op onze 
school gaan aanbieden. U brengt uw zoon of dochter lekker naar de eigen school en wij zorgen voor de gehele 
opvang. Informatie hierover heeft u in de nieuwsbrief van vorige week kunnen lezen. Onze opvang gaat BSO St. 
Gerardus heten. De opvang wordt verzorgd door Tamariki, de kinderopvang organisatie van onze stichting Primenius, 
onder verantwoordelijkheid van onze directie.  De voorbereidingen voor de BSO zijn in volle gang. Mocht u vragen 
hierover hebben of opvang willen afnemen, kunt u contact opnemen met onze directie. Dit kan persoonlijk, 
telefonisch (622465) of per mail stgerardus@primenius.nl. 
.  
Groepsindeling komend schooljaar 
 

GROEP maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 juf Sarah juf Sarah juf Linda juf Sarah juf Sarah 

2 juf Marieke juf Linda juf Marieke juf Marieke juf Marieke / 
juf Linda 

3 juf Patricia juf Kristel juf Kristel juf Kristel juf Kristel 

4 juf Bianca juf Lisanne juf Lisanne 
 

juf Bianca juf Bianca 

5 juf Harma juf Harma juf Harma juf Harma juf Harma 

6 juf Vinnie juf Vinnie juf Vinnie juf Vinnie juf Vinnie 

7 juf Esther juf Esther juf Esther juf Patricia 
 

juf Patricia 

8 meester Paul meester Paul meester Paul meester Paul meester Paul 

 

Komend schooljaar hebben juf Marieke en juf Linda ouderschapsverlof. Zij zullen daardoor om de week op de 

vrijdag in groep 2 werkzaam zijn.  Komend schooljaar zijn er drie onderwijsassistentes alle  ochtenden tot 12.00 

uur bij ons op school.  Juf Nienke Kaiser werkt in groep 5, juf Karin Schnieders in groep 6 en juf Jacqueline 

Doldersum in groep 7.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6E4pny_x2h41PM&tbnid=0VNTcl9a3GUAHM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fromellebroas.blogspot.com%2F2010%2F10%2Fpen-or-pencil.html&ei=bBEvUqWLHoev0QXlxoGgAg&bvm=bv.51773540,d.ZG4&psig=AFQjCNG0mzOmDU96dNQDUh3kc7vwcss6qA&ust=1378902682602499
mailto:stgerardus@primenius.nl
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Vakantieplanning komend schooljaar 

Herfstvakantie  15 t/m 23 oktober 2016 

Kerstvakantie 24 december 2016 t/m 8 januari 2017 

Voorjaarsvakantie 18 t/m 26 februari 2017 

Rosenmontag 27 februari 2017 

Goede Vrijdag en Paasmaandag 14 en 17 april 2017 

Meivakantie (inclusief Koningsdag) 22 t/m 30 april 2017 

Bevrijdingsdag 5 mei 2017 

Hemelvaart 25 en 26 mei 2017 

Pinkstervakantie 3 t/m 11 juni 2017 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2017 

Vrijdag voor de kerstvakantie v.a. 12 uur 

Vrijdag voor de zomervakantie v.a. 12 uur 

 

  

Reeds geplande studiedagen: dinsdag 20 september 2016 

 maandag 3 oktober 2016 

 woensdag 2 november 2016 

 maandag 6 februari 2017 

 vrijdag 24 maart 2017 

 woensdag 31 mei 2017 

 
Gymrooster komend schooljaar 
 

dagdeel tijden groep vervoer naar sporthal 

woensdagmorgen 8.45 – 10.15 4 bus 

woensdagmorgen 8.45 – 10.15  5 bus 

woensdagmorgen 8.45 – 10.15  6 fiets 

woensdagmorgen 10.15 – 11.45   3 bus 

woensdagmorgen 10.15 – 11.45  7 fiets 

woensdagmorgen 10.15 – 11.45 8 fiets 

 
Komend schooljaar gymmen de leerlingen één keer per week 1,5 uur. De effectieve gymtijd wordt hiermee verhoogd.   
 
Tien minutencontact op maandag 11 juli van 15.30 – 17.00 uur 
Op maandag 11 juli kunt u naar aanleiding van het rapport in gesprek gaan met de leerkracht van uw kind. We willen u 
dan de gelegenheid geven om uw vragen te stellen. U kunt contact met de leerkracht opnemen om dit gesprek te 
plannen als u daar behoefte aan heeft.  
 
OPROEP Bibliobus: Volgend schooljaar komt de bibliobus weer wekelijks! Elke donderdag van 8.30 – 10.00 uur. 
Uw kind krijgt dan de gelegenheid om boeken te ruilen. Boeken uitzoeken is voor de groepen 1 t/m 3 best 
moeilijk, daarom zijn wij ook heel blij met de begeleiders waar we dit schooljaar weer op hebben kunnen 
rekenen. Voor komend schooljaar zijn we opzoek naar extra bibliobus ouders!!   
Lijkt het u leuk en heeft u tijd om af en toe op een donderdag  te helpen? Dan kunt u zich opgeven bij  juf 
Esther.    
 
MR 
Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar, maandag 20 juni jl, hebben we afscheid genomen van Rene Gerdes. 
We hebben hem bedankt voor zijn jarenlange inzet. Met ingang van het nieuwe schooljaar komt Eric Fuhler de 
oudergeleding van de MR versterken. In de laatste vergadering heeft de MR de formatie en het vakantierooster 
goedgekeurd. 
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Vanuit de verkeerscommissie: 
Maandag 20 juni hebben de groepen deelgenomen aan een van de onderdelen van streetwise. Een aantal mensen van 
de ANWB is bij ons op school geweest om ons het een en ander te vertellen en laten ervaren over het verkeer. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde, gezellige  streetwise.                                                         

 
OPROEP voor nieuwe verkeerscommissie ouders: 
We zijn op zoek naar ouders die onze verkeerscommissie willen komen versterken? Voor vragen of opgeven kunt u 
terecht bij Juf Patricia. 
 
 

Nieuwsbrief Trefwoord 
 
 
 

 

In de war 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 21, aflevering 4, thema 4 en Slotweek  

 

In de week van 4-8 juli starten de kinderen met het thema “In de war” (dat voortgezet zal worden na de 

zomervakantie). De laatste week van 11-15 juli is dan de „Slotweek‟ om terug te kijken. 

 

“In de war” gaat enerzijds over hoe mensen heel verschillend kunnen zijn, bv. 

naar taal, naar kleding of gewoontes. Uw kinderen zullen het straks kunnen merken als ze in de vakantie 

in een andere omgeving of misschien een ander land terecht komen.  
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Anderzijds gaat het over overeenkomsten, want mensen lijken ook weer heel erg op elkaar. Ook in 

andere landen praten de mensen met elkaar, spelen de kinderen en hebben ze mensen die voor hen 

zorgen, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen waarin alle mensen op elkaar lijken. 

 

Het bijbelverhaal wat nu – en in de periode na de zomervakantie – centraal staat speelt in de tijd na 

Noach: de mensen zijn weer op het droge beland en leven gelukkig als één volk samen. Ze verstaan 

elkaar goed. Ze bundelen de krachten en merken dan dat alles mogelijk is. Ze bedenken zelfs dat er een 

toren moet komen, zo hoog als de hemel. U weet hoe dat af gaat lopen, het verhaal van de toren van 

Babel, maar de kinderen horen dat verhaal pas na de zomervakantie.  

Het thema „In de war‟ wordt even stilgezet, om samen de slotweek van dit schooljaar in te gaan.  

 

De slotweek is de tijd om terug te kijken: „Wat heb je geleerd?‟, „Hoe heb je je gevoeld?‟. Om een brug 

naar de toekomst te maken, denken de kinderen na over: „Wat neem je mee?‟. Maar ook over „Wat ruim 

je op?‟, dus over wat ze – in dankbaarheid of misschien heel graag ;-) - achter zich laten?  

Hierbij wordt in midden- en bovenbouw geluisterd naar hoe Jezus zijn leerlingen uitstuurt, zonder veel 

mee te nemen, maar met een open blik, gericht op wat mensen écht nodig hebben.  

En dat is ook een vraag aan ons: Wat nemen wij mee? Wat moet er op vakantie in de koffer? Maar ook: 

Wat is wezenlijk voor onze verdere reis, op school en in het leven? Goede reis allemaal. 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 
 
Groep 1a juf Lisanne 
Thema: Deze week staat ook in het teken van de zomer! 
Werkjes: Deze week werken we over het thema zomer. De leerlingen maken een ijsco van crepe papier.  
Meester- en juffendag: Alle kinderen en ouders bedankt voor de geslaagde meester-en juffendag! Het was 
heel gezellig en wat zijn we verwend zeg!! 
Schoolreis 30 juni: Wij gaan naar ‘Sprookjeshof’ te Zuidlaren. De kinderen gaan in kleine groepjes, onder 
begeleiding van een ouder of meester Nick of juf Brenda, het park door. We vertrekken met de bus om 9.00 
uur en hopen om 15.15 uur weer terug op school te zijn.  De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school 
verwacht. Een fruittas is deze dag niet nodig. 
OPROEP Bibliobus: Volgend schooljaar komt de bibliobus weer wekelijks! Elke donderdag van 8.30 – 10.00 uur. 
Uw kind krijgt dan de gelegenheid om boeken te ruilen. Boeken uitzoeken is voor de groepen 1 t/m 3 best 
moeilijk, daarom zijn wij ook heel blij met de begeleiders waar we dit schooljaar weer op hebben kunnen 
rekenen. Voor komend schooljaar zijn we opzoek naar extra bibliobus ouders!!   
Lijkt het u leuk en heeft u tijd om af en toe op een donderdag  te helpen? Dan kunt u zich opgeven bij  juf 
Esther.    
Grote Schoonmaak: Na een jaar heerlijk te hebben gespeeld en gewerkt met de materialen, is het weer tijd 
voor de grote schoonmaak! Volgende week willen we graag het materiaal uit de kleuterlokalen schoon gaan 
maken. Wie wil ons daarbij helpen? Alle hulp wordt enorm gewaardeerd! U kunt op school schoonmaken, maar 
u kunt ook een bak en/of tas mee naar huis nemen. Mocht u iets mee naar huis nemen, wilt u er dan voor 
zorgen dat het materiaal goed droog is voordat het weer mee naar school gaat?  
Alvast heel hartelijk bedankt!  
Grote tassen: Voor de schoonmaak heb ik nog grote tassen nodig waar ik de materialen in kan doen voor de 
ouders/opa’s/oma’s. Heeft u nog grote tassen over, wilt u deze dan deze week inleveren bij mij? 
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GROEP 1b juf Marieke en juf Kristel 
Thema: Deze week staat ook in het teken van de zomer! 
Werkjes: Deze week wordt er tijdens het werken in de verschillende hoeken over de zomer gewerkt. We 
hebben bijvoorbeeld: een ijssalon, een zandtafel voor mooie zandkastelen, een zomerhoek in de speelzaal, 
reisgidsen in de leeshoek, een tent bouwen in de bouwhoek, zomerpuzzels en kralenplanken over de zomer, 
kleiplaten over de zomer. We knutselen deze week een lekkere sorbet!. 
Versje: Deze week leren we een versje over: ‘de ijscoman’. 
Meester- en juffendag: Alle kinderen en ouders bedankt voor de geslaagde meester-en juffendag! Het was 
heel gezellig en wat zijn we verwend zeg!! 
Schoolreis 30 juni: Wij gaan naar ‘Sprookjeshof’ te Zuidlaren. De kinderen gaan in kleine groepjes, onder 
begeleiding van een ouder of meester Nick of juf Brenda, het park door. We vertrekken met de bus om 9.00 
uur en hopen om 15.15 uur weer terug op school te zijn.  De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school 
verwacht. Een fruittas is deze dag niet nodig. 
OPROEP Bibliobus: Volgend schooljaar komt de bibliobus weer wekelijks! Elke donderdag van 8.30 – 10.00 uur. 
Uw kind krijgt dan de gelegenheid om boeken te ruilen. Boeken uitzoeken is voor de groepen 1 t/m 3 best 
moeilijk, daarom zijn wij ook heel blij met de begeleiders waar we dit schooljaar weer op hebben kunnen 
rekenen. Voor komend schooljaar zijn we opzoek naar extra bibliobus ouders!!   
Lijkt het u leuk en heeft u tijd om af en toe op een donderdag  te helpen? Dan kunt u zich opgeven bij  juf 
Esther.    
Grote Schoonmaak: Na een jaar heerlijk te hebben gespeeld en gewerkt met de materialen, is het weer tijd 
voor de grote schoonmaak! Volgende week willen we graag het materiaal uit de kleuterlokalen schoon gaan 
maken. Wie wil ons daarbij helpen? Alle hulp wordt enorm gewaardeerd! U kunt op school schoonmaken, maar 
u kunt ook een bak en/of tas mee naar huis nemen. Mocht u iets mee naar huis nemen, wilt u er dan voor 
zorgen dat het materiaal goed droog is voordat het weer mee naar school gaat?  
Alvast heel hartelijk bedankt!  
Grote tassen: Voor de schoonmaak heb ik nog grote tassen nodig waar ik de materialen in kan doen voor de 
ouders/opa’s/oma’s. Heeft u nog grote tassen over, wilt u deze dan deze week inleveren bij mij? 
 
GROEP 2  juf Sarah 
Meester- en juffendag: Alle kinderen en ouders bedankt voor de geslaagde meester- en juffendag! Het was 
heel gezellig en wat zijn we verwend zeg!! 
Schoolreis 30 juni: Wij gaan naar ‘Sprookjeshof’ te Zuidlaren. De kinderen gaan in kleine groepjes, onder begeleiding 
van een ouder of meester Nick of juf Brenda, het park door. We vertrekken met de bus om 9.00 uur en hopen om 
15.15 uur weer terug op school te zijn.  De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Een fruittas is 
deze dag niet nodig.  
Grote Schoonmaak: Na een jaar heerlijk te hebben gespeeld en gewerkt met de materialen, is het weer tijd 
voor de grote schoonmaak! Volgende week willen we graag het materiaal uit de kleuterlokalen schoon gaan 
maken. Wie wil ons daarbij helpen? Alle hulp wordt enorm gewaardeerd! U kunt op school schoonmaken, maar 
u kunt ook een bak en/of tas mee naar huis nemen. Mocht u iets mee naar huis nemen, wilt u er dan voor 
zorgen dat het materiaal goed droog is voordat het weer mee naar school gaat?  
Alvast heel hartelijk bedankt!  
Grote tassen: Voor de schoonmaak heb ik nog grote tassen nodig waar ik de materialen in kan doen voor de 
ouders/opa’s/oma’s. Heeft u nog grote tassen over, wilt u deze dan deze week inleveren bij mij? 
Thema: Deze week staat in het teken van de zomer.  
Werkjes: Deze week wordt er tijdens het werken op de ochtenden in het schrijfschrift gewerkt. De 
schrijfpatronen die we al in een eerder stadium hebben geoefend, worden nu in het schrijfschrift geschreven. 
Op de middagen mogen de kinderen vrij werken.  
Letter: Gisteren is de ‘ee’ aangeboden, de plaat hiervan hangt in de klas. Uw kind kan vast aan u laten zien welk 
klankgebaar bij de ‘ee’ hoort en laten horen hoe de ‘ee’ klinkt. De kinderen mogen plaatjes meenemen die met 
de ‘ee’ beginnen (zoals eend en eekhoorn). Het mogen ook plaatjes zijn waar de ‘ee’ in het woord zit (zoals 
teen en zeef), deze plaatjes komen dan in de lettermuur. 
Zingen: Gisteren hebben de kinderen het lied ‘De ijscoman’ geleerd, de kinderen hebben het lied gisteren mee 
naar huis gekregen. Uw kind kan vast wel een stukje zingen, evt. kunt u een beetje helpen, gebruik makend van 
het liedjesmapje . 
OPROEP Bibliobus: Volgend schooljaar komt de bibliobus weer wekelijks! Elke donderdag van 8.30 – 10.00 uur. 
Uw kind krijgt dan de gelegenheid om boeken te ruilen. Boeken uitzoeken is voor de groepen 1 t/m 3 best 
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moeilijk, daarom zijn wij ook heel blij met de begeleiders waar we dit schooljaar weer op hebben kunnen 
rekenen. Voor komend schooljaar zijn we opzoek naar extra bibliobus ouders!!   
Lijkt het u leuk en heeft u tijd om af en toe op een donderdag  te helpen? Dan kunt u zich opgeven bij  juf 
Esther.    
 
GROEP 3  juf Linda en juf Kristel 
Lezen: We gaan verder met kern 12. 
Rekenen: We gaan verder met blok 12. 
Schrijven: We besteden aandacht aan het maken van de juiste verbindingen. 
Schoolreis: Donderdag 30 juni gaan we op schoolreis naar Plopsa Indoor Coevorden. 
We vertrekken vanaf school rond 9.15 uur en zullen rond 15.15 uur weer terug zijn op school. 
De kinderen verwachten we wel gewoon om 8.30 uur op school. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De 
kinderen mogen een tasje met fruit of brood meenemen. Met mooi weer kunnen er buiten sproeiers aan. Het 
is handig om extra droge kleren mee te geven. 
OPROEP Bibliobus: Volgend schooljaar komt de bibliobus weer wekelijks! Elke donderdag van 8.30 – 10.00 uur. 
Uw kind krijgt dan de gelegenheid om boeken te ruilen. Boeken uitzoeken is voor de groepen 1 t/m 3 best 
moeilijk, daarom zijn wij ook heel blij met de begeleiders waar we dit schooljaar weer op hebben kunnen 
rekenen. Voor komend schooljaar zijn we opzoek naar extra bibliobus ouders!!   
Lijkt het u leuk en heeft u tijd om af en toe op een donderdag  te helpen? Dan kunt u zich opgeven bij  juf Esther.    
Meesters- en juffendag: Het was een erg gezellige ochtend. Alle kinderen en ouders bedankt voor een geslaagde 
ochtend en voor de prachtige cadeaus. Wat zijn we verwend! 
 
 
GROEP 4  juf Patricia en juf Bianca 
Rekenen: Het blijft belangrijk om thuis te blijven oefenen met het maken van sommen tot 100.  
We oefenen en herhalen de tafel van 6 en 7. Dit kunnen de kinderen thuis oefenen met behulp van 
tafelmonsters. Dit wordt vrijdag afgesloten met een toets. 
Taal: We oefenen met naamwoorden. We maken van naamwoorden dubbelwoorden, we zetten woorden voor 
de naamwoorden. 
Spelling: We blijven de spellingsregels herhalen. 
Schoolreis: Donderdag 30 juni gaan we op schoolreis naar Plopsa Indoor Coevorden. 
We vertrekken vanaf school rond 9.15 uur en zullen rond 15.15 uur weer terug zijn op school. 
De kinderen verwachten we wel gewoon om 8.30 uur op school. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De 
kinderen mogen een tasje met fruit of brood meenemen. Met mooi weer kunnen er buiten sproeiers aan. Het 
is handig om extra droge kleren mee te geven. 
Handvaardigheid: Voor een opdracht zijn we mooie (liefst ronde)  stenen nodig die we kunnen verven. Het hoeven 
geen hele grote stenen te zijn, een die je in je hand kunt houden. 
Mochten er nog ouders zijn die glazen potjes thuis hebben, die willen we graag! 
Etui:  De kinderen mogen voor de zomervakantie een etui meenemen naar school.  
Meesters- en juffendag: Het was een erg gezellige ochtend. Alle kinderen en ouders bedankt voor een geslaagde 
ochtend en voor de prachtige cadeaus. Wat zijn we verwend! 
 
 
GROEP 5        juf Harma  
Schoolreis:  
Groep 5 gaat op donderdag 30  juni op schoolreis  naar “Drouwenerzand”.  
Iedereen krijgt die dag patat en snacks. 
 Ook drinken is vrij te verkrijgen.  
Natuurlijk mogen de kinderen ook snoep en ander lekkers meenemen.  
Afhankelijk van het weer is een jas, handdoek en droge kleding meenemen raadzaam. 
 Zakgeld: niet meer dan €2,50. 
We hebben  9 ouders gevonden die ons willen brengen en die ons willen komen halen.  FIJN! 
(vertrek vanaf school 9.15/9.30 uur, vertrek uit Drouwenerzand  15.45 uur).  
Ik verwacht de kinderen gewoon om half negen op school. 
Meester- en juffendag 
Alle kinderen en ouders bedankt voor de geslaagde meester-en juffendag! Het was heel gezellig en wat zijn we 
verwend zeg!! 
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GROEP 6  juf Vinnie 
Boerderijbezoek: Fam. Arling, bedankt voor jullie gastvrijheid! De kinderen hebben genoten. Foto’s van het bezoek 
staan binnenkort op de website van school.  
Topo: De laatste toets van de provincie Limburg maken we op donderdagmiddag i.p.v. vrijdagmiddag i.v.m. schoolreis.  
Meester- en juffendag: Ook langs deze weg wil ik de kinderen en de ouders bedanken voor het mooie cadeau! Ik heb 
een zeer gezellige dag met de kinderen gehad.  
Schoolreis: Op vrijdag 1 juli gaan we samen met groep 7 op schoolreis naar Hellendoorn. We hopen natuurlijk 
op mooi weer zodat de kinderen flink ingesmeerd moeten worden voor vertrek; het kan echter ook zo zijn dat 
een extra jas nodig is! Alle kinderen mogen € 5 zakgeld meenemen. Het is verstandig om uw kind voldoende 
drinken mee te geven. Kinderen die extra veel honger hebben mogen natuurlijk een boterham meenemen en 
kinderen die snoep/ chips lusten mogen dat meenemen . Vertrek rond 8.45 uur. We verwachten rond 16.00 
uur terug te zijn op school.  
 
GROEP 7 juf Esther en juf Kristel 
Schoolreis: Op vrijdag 1 juli gaan we samen met groep 6 op schoolreis naar Hellendoorn. We hopen natuurlijk op mooi 
weer zodat de kinderen flink ingesmeerd moeten worden voor vertrek; het kan echter ook zo zijn dat een extra jas 
nodig is! Alle kinderen mogen € 5 zakgeld meenemen. Het is verstandig om uw kind voldoende drinken mee te geven. 
Kinderen die extra veel honger hebben mogen natuurlijk een boterham meenemen en kinderen die snoep/ chips 
lusten mogen dat meenemen. Vertrek rond 8.45 uur. We verwachten rond 16.00 uur terug te zijn op school. 
Meester- en juffendag: Ontzettend bedankt voor de fanTAStische cadeaus! We hebben samen een gezellige dag 
gehad! 
Topotoets: Maandag 4 juli maken de kinderen de laatste topotoets over Griekenland. 
 
GROEP 8  meester Paul 
Meester- en juffendag: Ontzettend bedankt voor de fantastische cadeaus! We hebben samen een gezellige dag 
gehad! 
Kamp: Denken jullie aan de controle van je fiets. Het is vervelend als we banden moeten lampen en kettingen moeten 
oplegge!!! 
Musical: Over twee weken hebben we onze opvoering. Dit betekent dat langzaam aan alles in orde moet zijn. 

Denk aan kleding, attributen, etc. Komende week gaan we bezig met de scenes 10 tm 18 en maak ik een 

overzicht  m.b.t. de gasten die willen komen kijken. U kunt via de kinderen laten weten wie hiervoor in 

aanmerking dienen te komen. Richtlijn is hierbij wel dat het eigen gezin en opa’s en oma’s voor gaan (max. 6 

pers. Per kind !) 

I-padgebruik: We zoeken steeds naar geschikte apps voor in de klas. Als u tips of ideeën hebt, dan horen we het 
graag! Let op! Er is verschil tussen educatieve apps en edutainment apps!  
Kennismakingsmorgens en –middagen: De komende tijd zullen de kinderen worden uitgenodigd om op de 

gekozen vervolgschool de nieuwe klas te leren kennen. Dit is voor de kinderen die naar het Hondsrug College 

gaan op de woensdag van kamp om 13:30u. Dit is niet zo leuk voor deze kinderen, maar het is verstandig om 

wel te gaan. Kinderen moeten dan opgehaald worden bij Speelpark Drouwenerzand en de fietsen moeten dan 

wel zelf vervoerd worden.  

Streetwise: Maandag 20 juni heeft groep 8 Streetwise. Gym komt dan te vervallen. De kinderen worden deze ochtend 
wel op de fiets verwacht. Groep 8 krijgt les “Trapvaardig”: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing. 
 

Agenda voor de komende tijd: 

Maandag 04 jul. Kamp (t/m 06 juli) (vertrek 09:00u op de fiets) 
Dinsdag 12 jul. Generale Repetitie in Melody (09:15u decors brengen. 09:30u Start GR) 
Woensdag 13 jul. Musical (vanaf 19:30u in Melody) 
Donderdag 14 jul. Afscheidsfeestje Groep 8 
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iPad Service 
 
 
Als u een vraag heeft kunt u afhankelijk van de soort vraag terecht op school of u belt het iPad servicenummer:  

0597-743100. 

Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 10:00 tot 16:00 uur. Wordt het niet beantwoord of buiten deze 

tijden, dan kunt u de voicemail inspreken. Wij verzoeken u dan de volgende gegevens achter te laten: 

•    School 

•    Naam leerling 

•    Vraag/ probleem 

•    Uw telefoonnummer 

Melden van schades kan via het webformulier. 

  
 

Gegevens school 
 
 

Sint Gerardusschool 
Splitting 145 
7826 CT EMMEN 
0591 – 622 465 
stgerardus@primenius.nl 
www.sintgerardus.nl 
directeur – mevr. M. Sijmons 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
mailto:stgerardus@primenius.nl
http://www.sintgerardus.nl/

