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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

5 juli 2016 
 
 

 

Agenda 
 
 
Deze 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. 
 
Komende week 
Dag Datum Tijd Activiteit 
maandag 11 – 07 Vanaf 15.30 uur Facultatieve 10 minuten gesprekken 
maandag 11 – 07 Middag Directie afwezig 
dinsdag 12 – 07  11.30 – 12.00 Kennismaking met de nieuwe juf of meester 
woensdag 13 – 07 Avond Afscheidsmusical van groep 8  
Donderdag  14 – 07 11.00 uur Slotviering in de kerk o.l.v. pastor Lange 
Donderdag  14 – 07 Middag Slotfeest voor de kinderen georganiseerd door groep 8 
Vrijdag 15 – 07  Vanaf 12 uur Kinderen hebben vakantie! 
 

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

Foto van de week 
 
Groep 8 is gistermorgen enthousiast 
vertrokken naar Drouwen voor drie 
dagen kamp. Woensdag eind van de 
middag komen de kinderen moe en 
(hopelijk) net zo enthousiast als bij 
vertrek weer terug.   
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Mededelingen 
 
 
Rapport mee 

Komende donderdag krijgt uw kind zijn of haar rapport mee naar huis. In het rapport zult u een overzicht van 

de citoresultaten voor de gehele schoolloopbaan vinden. Wij zullen aan het eind van ieder schooljaar deze 

resultaten in het rapport meegeven zodat u op de hoogte bent van de resultaten tot aan dat moment.  

 
Aanvulling op informatieboekje vijf-gelijke-dagen model 
Vorige week heeft u het informatieboekje over het vijf-gelijke-dagen model per mail ontvangen. Nu heb ik daar niet 
expliciet ingezet wanneer de kinderen hu broodje eten. Voordat de kinderen de middagpauze van een half uur 
hebben, eten zij in de klas onder toezicht van een leerkracht. Tijdens het eten kan er worden voorgelezen of kijken de 
kinderen samen jeugdjournaal.  
 
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:  

Helaas hebben zich nog niet zoveel ouders aangemeld voor het begeleiden bij de bibliobus. Het zou heel fijn 

zijn als nog een aantal ouders  kunnen helpen. Bent u in de gelegenheid om een aantal donderdagen van 8.30 -

10.00 uur te helpen bij de bibliobus? Dan kunt u zich opgeven bij juf Esther.  

 De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben echt begeleiding nodig bij het uitzoeken van een boek. Het zou zonde 

zijn als deze groepen niet naar de bibliobus kunnen. 

 

Verkeerscommissie: 

Voor de commissie zijn we op zoek naar een aantal ouders die het leuk vinden om samen met ons het een en 

ander te organiseren omtrent het verkeer of wat met verkeer te maken heeft. 

Ziet u het zitten om een paar keer in het jaar bij elkaar te komen en mee te helpen met een aantal activiteiten? 

Meld u zich dan aan bij juf Patricia. 

Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u bij juf Patricia terecht. 

 

Luizencapes wassen 

Deze week kunt u de luizencape van uw zoon of dochter mee naar huis (laten) nemen zodat deze gewassen 

kunnen worden. Het liefst zouden we de luizencape nog voor de vakantie schoon weer op school terug hebben. 

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de luizencape bij het juiste lokaal komt te hangen. 

 

Gevonden voorwerpen 

De kast bij de conciërges zit vol met gevonden voorwerpen. Wilt u voor de zomervakantie kijken of er 

misschien spullen van uw zoon of dochter in liggen? De laatste schooldag ruimen we alles op en brengen we 

het weg. 

 

Gymlessen 

Volgende week woensdag 13 juli zijn er geen gymlessen. Op die ochtend is de musical van groep 8 voor de 

leerlingen van de groepen 3 t/m 7.  
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Slotviering 

De slotviering van dit schooljaar is op donderdag 14 juli om 11 uur. De leerlingen van groep 8 zullen ook 

aanwezig zijn bij de slotviering.  

 

Kennismakingskwartier in het nieuwe schooljaar op 6 en 8 september 

In het nieuwe schooljaar willen wij graag met u als ouder in gesprek gaan over uw zoon en/of dochter. In dat 

gesprek vertelt u ons over uw kind.  Achter deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor het 

kennismakingskwartier. Indien u een persoonlijk gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) wilt, kunt u op 

het inschrijfformulier aangeven dat u langskomt. De inschrijflijst voor dit kennismakingskwartier hangt bij het 

lokaal waar uw zoon of dochter komend schooljaar zit. 

 

Groepen van volgend schooljaar Leerkracht volgend schooljaar Lijst hangt bij het huidige lokaal van 

Groep 1 Juf Sarah en juf Linda Juf Sarah 

Groep 2 Juf Marieke en juf Linda Juf Marieke en juf Kristel 

Groep 3 Juf Kristel en juf Patricia Juf Linda  

Groep 4 Juf Bianca en juf Lisanne Juf Patricia en juf Bianca 

Groep 5 Juf Harma  Juf Harma 

Groep 6 Juf Vinnie Juf Vinnie 

Groep 7 Juf Esther en juf Patricia Juf Esther en juf Kristel 

Groep 8 Meester Paul Meester Paul 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 
 
Groep 1a juf Lisanne 
Schoolreis: Donderdag 30 juni zijn we op schoolreis geweest  naar ’Sprookjeshof’.   
We hebben een geweldige dag gehad!  
Via deze weg willen we alle ouders die mee zijn geweest heel hartelijk bedanken! 
Grote Schoonmaak: Na een jaar heerlijk te hebben gespeeld en gewerkt met de materialen, is het weer tijd 
voor de grote schoonmaak! Deze week wordt al het materiaal schoongemaakt. Wat fijn dat er zoveel hulp 
wordt geboden bij de schoonmaak!! Alle hulp wordt enorm gewaardeerd! 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!  
OPROEP Bibliobus: Helaas hebben zich nog niet zoveel ouders aangemeld voor het begeleiden bij de bibliobus. 

Het zou heel fijn zijn als nog een aantal ouders  kunnen helpen. Bent u in de gelegenheid om een aantal 

donderdagen van 8.30 -10.00 uur te helpen bij de bibliobus? Dan kunt u zich opgeven bij juf Esther.  

 De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben echt begeleiding nodig bij het uitzoeken van een boek. Het zou zonde 

zijn als deze groepen niet naar de bibliobus kunnen. 

Thema: Deze week werken we over de zomer. 
Werkjes: Deze week kleuren de kinderen over de zomer. Als zij de kleurplaat hebben gekleurd mogen ze deze 
zelf uitknippen.  
 
GROEP 1b juf Marieke en juf Kristel 
Schoolreis: Donderdag 30 juni zijn we op schoolreis geweest  naar ’Sprookjeshof’.   
We hebben een geweldige dag gehad!  
Via deze weg willen we alle ouders die mee zijn geweest heel hartelijk bedanken! 
Grote Schoonmaak: Na een jaar heerlijk te hebben gespeeld en gewerkt met de materialen, is het weer tijd 
voor de grote schoonmaak! Deze week wordt al het materiaal schoongemaakt. Wat fijn dat er zoveel hulp 
wordt geboden bij de schoonmaak!! Alle hulp wordt enorm gewaardeerd! 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?  
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Alvast heel hartelijk bedankt!  
OPROEP Bibliobus: Helaas hebben zich nog niet zoveel ouders aangemeld voor het begeleiden bij de bibliobus. 

Het zou heel fijn zijn als nog een aantal ouders  kunnen helpen. Bent u in de gelegenheid om een aantal 

donderdagen van 8.30 -10.00 uur te helpen bij de bibliobus? Dan kunt u zich opgeven bij juf Esther.  

 De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben echt begeleiding nodig bij het uitzoeken van een boek. Het zou zonde 

zijn als deze groepen niet naar de bibliobus kunnen. 

Thema: Deze week werken we over de zomer. 
Kralenkettingen: Ik mis nog enkele kralenkettingen en naamkettingen. Het zou fijn zijn om deze voor de 
zomervakantie weer terug te krijgen, zodat de kinderen komend schooljaar ook weer mooie kettingen kunnen 
gaan maken.  
 
GROEP 2  juf Sarah 
Schoolreis: Donderdag 30 juni zijn we op schoolreis geweest  naar ’Sprookjeshof’.   
We hebben een geweldige dag gehad!  
Via deze weg willen we alle ouders die mee zijn geweest heel hartelijk bedanken! 
Boek van Moek: De kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan, gaan deze week van dinsdag t/m donderdag 
even oefenen in groep 3. Er wordt dan gewerkt in het ‘Boek van Moek’, dit duurt ongeveer een half uurtje. Op 
deze manier wennen de kinderen alvast een beetje aan de manier van werken in groep 3. 
Grote Schoonmaak: Na een jaar heerlijk te hebben gespeeld en gewerkt met de materialen, is het weer tijd 
voor de grote schoonmaak! Deze week wordt al het materiaal schoongemaakt. Wat fijn dat er zoveel hulp 
wordt geboden bij de schoonmaak!! Alle hulp wordt enorm gewaardeerd! 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!  
Kralenkettingen en naamkettingen: Ik mis nog enkele kralenkettingen en naamkettingen. Het zou fijn zijn om 
deze voor de zomervakantie weer terug te krijgen, zodat de kinderen komend schooljaar ook weer mooie 
kettingen kunnen gaan maken.  
OPROEP Bibliobus:  

Helaas hebben zich nog niet zoveel ouders aangemeld voor het begeleiden bij de bibliobus. Het zou heel fijn 

zijn als nog een aantal ouders  kunnen helpen. Bent u in de gelegenheid om een aantal donderdagen van 8.30 -

10.00 uur te helpen bij de bibliobus? Dan kunt u zich opgeven bij juf Esther.  

 De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben echt begeleiding nodig bij het uitzoeken van een boek. Het zou zonde 

zijn als deze groepen niet naar de bibliobus kunnen. 

Thema: Deze week werken we over de zomer.  
Werkjes: Deze week gaan de kinderen een ijsje vouwen, middels het vouwen van een vlieger en 16 vierkantjes. 
Door netjes te vouwen en goed te kijken naar het stappenplan ontstaat een hoorntje met 3 bolletjes. 
Daarnaast gaan de kinderen een mooie kleurplaat van de zomer inkleuren. Ten slotte maken de kinderen een 
werkblad waarbij een cirkel gezet moet worden om de letters van een woord.  
 
GROEP 3  juf Linda en juf Kristel 
Lezen: Deze week starten we met kern 11 ‘Mijn lievelingsboek’. Het ankerverhaal heet: ‘Het lievelingsboek van de 
koning’.  Dit verhaal is voorgelezen in de klas, uw kind kan u vast vertellen waar het verhaal over ging!  
We gaan woorden lezen met een open lettergreep. Tevens gaan we woorden schrijven met een tussenklank, dat zijn 
woorden zoals vork, warm en melk. Dat is best lastig hoor! Want  je hoort eigenlijk voruk, warum en meluk.  
We lezen deze week vooral blz.  1 t/m 4 uit ‘Veilig en vlot kern 11’ (de kinderen hebben deze gisteren mee naar huis 
gekregen). Het zou fijn zijn als u deze blz. thuis ook met uw kind leest.  
Rekenen: Deze week starten we met blok 11, het blok heet: ‘De kinderboerderij’. We gaan ons oriënteren op het 
tellen met sprongen van 10, we gaan oefenen met het invullen van getallen op de getallenlijn t/m 35, we gaan 
oefenen met het optellen van 3 getallen. 4+6+3=…  en we blijven sommen tot 20 automatiseren. 
De kinderen hebben vandaag  weer een sommenblad mee naar huis gekregen om extra te oefenen, dit blad hoeft 
natuurlijk niet in één dag af! Bij het maken van een som als 18 - 6, rekenen ze eerst het sommetje 8 - 6 uit. 8 - 6 = 2, 
dan is 18 - 6 dus 12. Tevens bevat het sommenblad eraf sommen met tientaloverschrijding, bijvoorbeeld: 16 - 9 =. 
Wanneer bij de kinderen dit soort sommen nog niet geautomatiseerd zijn, is het handig om eerst naar het tiental te 
rekenen: 16 - 6 = 10, dan houd ik van de 9 nog 3 over, 9 - 3 = 6.   
Schrijven: We besteden aandacht aan het maken van de juiste verbindingen. 
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GROEP 4  juf Patricia en juf Bianca 
Schoolreis: 
Donderdag 30 juni zijn we op schoolreis geweest naar Plopsa Indoor Coevorden.  
Iedereen heeft het ontzettend naar zijn/haar zin gehad. 
Ouders die mee waren, Bedankt!! 
Rekenen: Deze week oefenen we de tafel van 8 en 9. Deze sluiten we vrijdag af met een toets. 
Deze kunt u thuis ook oefenen met behulp van tafelmonsters. 
Ook gaan we oefenen met de analoge en digitale klok.  
Taal: De laatste twee weken gaan we aan de slag met het project: Je eigen boek. 
De kinderen maken individueel of samen een eigen lees- en speelboek. 
Spelling: De categorieën die we deze week herhalen zijn  verkleinwoorden, woorden die eindigen op –aai, -ooi en 
 –oei. 
Verkeerscommissie: 

Voor de commissie zijn we op zoek naar een aantal ouders die het leuk vinden om samen met ons het een en 

ander te organiseren omtrent het verkeer of wat met verkeer te maken heeft. 

Ziet u het zitten om een paar keer in het jaar bij elkaar te komen en mee te helpen met een aantal activiteiten? 

Meld u zich dan aan bij juf Patricia. 

Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u bij juf Patricia terecht. 

Rapporten: mocht u nog een rapport thuis hebben, GRAAG woensdag inleveren. 
Gym: Volgende week woensdag is er geen gym in verband met de musical. 
Tas: Omdat er in de laatste week veel spullen mee naar huis gaan, is het handig om een tas te hebben. Wilt u deze in 
de laatste schoolweek meegeven? 
Luizencapes wassen 

Deze week kunt u de luizencape van uw zoon of dochter mee naar huis (laten) nemen zodat deze gewassen 

kunnen worden. Het liefst zouden we de luizencape nog voor de vakantie schoon weer op school terug hebben. 

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de luizencape bij het juiste lokaal komt te hangen. 

 
GROEP 5        juf Harma 
 Schoolreis:  
Donderdag 30 juni zijn we op schoolreis geweest  naar ’Drouwenerzand’.   
We hebben een geweldige dag gehad!  
Alle ouders die gereden hebben: BEDANKT! 
23-rings map:  
Wilt u uw zoon/dochter uiterlijk vrijdagochtend 8 juli een 23 rings map meegeven naar school.  
Hij / zij kan dan de inhoud van de schoolmap overpakken in zijn/haar eigen map. 
Grote tas: 
In de laatste schoolweek krijgen de kinderen allerlei dingen mee naar huis. Het is handig als alle kinderen de laatste 
schoolweek (vanaf maandag) een grote tas op school hebben zodat ze de spulletjes mee kunnen nemen. 
Luizencapes:  
Deze week kunt u de luizencape van uw zoon of dochter mee naar huis (laten) nemen zodat deze gewassen 

kunnen worden. Het liefst zouden we de luizencape nog voor de vakantie schoon weer op school terug hebben. 

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de luizencape bij het juiste lokaal komt te hangen. 

Gym: 
 Volgende week woensdag ( 13 juli)  is er geen gym i.v.m. de musical.  
Spelling: 
 We herhalen voorgaande spellingscategorieën.  
 
GROEP 6  juf Vinnie 
OPROEP Bibliobus: Helaas hebben zich nog niet zoveel ouders aangemeld voor het begeleiden bij de bibliobus. 

Het zou heel fijn zijn als nog een aantal ouders  kunnen helpen. Bent u in de gelegenheid om een aantal 

donderdagen van 8.30 -10.00 uur te helpen bij de bibliobus? Dan kunt u zich opgeven bij juf Esther.  

 De kinderen van groep 1, 2 en 3 hebben echt begeleiding nodig bij het uitzoeken van een boek. Het zou zonde 

zijn als deze groepen niet naar de bibliobus kunnen. 

Gym: Volgende week woensdag ( 13 juli)  is er geen gym i.v.m. de musical.  
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Luizencapes: Deze week kunt u de luizencape van uw zoon of dochter mee naar huis (laten) nemen zodat deze 
gewassen kunnen worden. Het liefst zouden we de luizencape nog voor de vakantie schoon weer op school terug 
hebben. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de luizencape bij het juiste lokaal komt te hangen. 
Schoolreis: Wat hadden we een geluk met het weer op schoolreis! Droog tot het einde aan toe…Langs deze weg 
willen we alle ouders bedanken die zich ingezet hebben om deze dag tot een succes te maken. De kinderen (en de 
leerkrachten) hebben genoten.  
 
 
 
 
GROEP 7 juf Esther en juf Kristel 
Schoolreis: Afgelopen vrijdag zijn we met schoolreisje naar Hellendoorn geweest.  
De kinderen hebben zich prima vermaakt, we hebben samen een hele gezellige dag gehad! 
Rekenen: Deze week ronden we blok 12 af met een toets. 
Gym: Volgende week woensdag ( 13 juli)  is er geen gym i.v.m. de musical. 
 
GROEP 8  meester Paul 
Musical: Volegnde week hebben we onze opvoering. Dit betekent dat 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!  
 

Agenda voor de komende tijd: 

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 
 
 

UITNODIGING 
 
 
 

Uitnodiging voor het 

kennismakingskwartier 
 

 



 

Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool schooljaar 2015-2016 

 
7 

 

 

 

Wij willen graag van u horen hoe het met uw kind gaat. Daarom 

willen wij u uitnodigen voor een persoonlijk kennismakingsgesprek 

op dinsdag 6 of donderdag 8 september 2016. Het is de bedoeling dat 

u vertelt over uw kind zodat de leerkracht uw kind goed leert kennen.  

Wanneer u van deze uitnodiging gebruik wilt maken, kunt bij het 

nieuwe lokaal van uw kind(eren) een tijd reserveren. Er hangt een 

inschrijfformulier bij de deur van het lokaal.  

 

Met hartelijke groet, 

het team van de Sint Gerardusschool 

 

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. 

  
 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
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Gegevens school 
 
 

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

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

