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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

20 september 2016 
 
 
 

Agenda 
 
 
Deze week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
dinsdag 20 – 9  Hele dag Leerlingen vrij i.v.m. studiedag team 
dinsdag 20 – 9  19.00 – 20.30  Informatieavond gepersonaliseerd onderwijs 
donderdag 22 – 9   schoolfotograaf op school 

vrijdag 23 – 9   schoolfotograaf op school 

vrijdag 23 – 9   hele dag directie afwezig 

 

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

 
Volgende week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
maandag 26 – 9   14.30 – 16.00 teamvergadering 

 

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

 

 



Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool schooljaar 2016-2017 

 
2 

 

Van de  van de directie 
 
 
Vandaag heeft het team een scholingsdag. Tijdens deze scholingsdag staan de leerlijnen centraal. Om 
gepersonaliseerd onderwijs vorm te kunnen geven is het belangrijk dat alle teamleden weten welke leerlijnen 
kinderen moeten volgen om op het voor hun passende niveau in het voortgezet onderwijs te komen. De 
leerlijnen kunnen ons ook helpen om de leerlingen die moeite met leren hebben een passend 
onderwijsaanbod te geven. Vandaag is de eerste studiedag. In oktober volgt de tweede. 
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 
 
Mededelingen van de oudervereniging 
Vacature lid oudervereniging 
Er is een vacature vrij gekomen in de oudervereniging. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder 
die een gedeelte van de schoolweek overdag en/ of ‘s avonds tijd heeft om activiteiten te begeleiden/ 
voor te bereiden. We vergaderen ongeveer 7 x per jaar in de avonduren. Mocht het u leuk lijken om 
ons team te versterken dan kunt u zich opgeven via het mailadres marioborghuis@hotmail.com 
Boekhoudcontrole 
Tevens zijn we op zoek naar 1 of 2 ouders die de boekhoudcontrole willen doen dit jaar. Hiervoor kunt 
u zich ook opgeven via mailadres marioborghuis@hotmail.com 
 
Vrije inloop ’s morgens  
Sinds dit schooljaar is er een vrije inloop van 8.15 uur tot 8.30 uur. De kinderen kunnen (met hun ouders) in 
deze tijd naar de klas. Kinderen mogen ook op het plein blijven spelen totdat de eerste bel gaat. Er is op dat 
moment alleen geen toezicht op het plein. De leerkrachten zijn immers in de klassen aanwezig.  
 
Fietsen 
Wilt u ervoor zorgen dat de fiets van uw zoon of dochter op slot kan en een goede standaard heeft? Wij 
kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor beschadigingen en/of diefstal.  
 
Schoolfotograaf 
Onderstaande is gistermorgen per mail naar alle ouders van de leerlingen van  4 jaar en ouder gestuurd: 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  
De schoolfotograaf komt weer langs om mooie foto’s van de leerlingen te maken.  
Dit zal plaatsvinden op donderdag 22 september en vrijdag 23 september 2016.  
Dit jaar zal de achtergrond wit zijn en de kinderen worden op blote voeten gefotografeerd. Hier kunt u dan 
rekening mee houden met betrekking tot de kledingkeuze. De kinderen zullen allemaal individueel, met 
broertje(s) en/of zusje(s) die nog op school zitten en met hun eigen klas op de foto komen. Daarnaast is er 
dit jaar ook weer voor gekozen om een intekenlijst te gebruiken, voor de eventuele broertje(s) en/of zusje(s) 
foto’s die niet op school of inmiddels op het voorgezet onderwijs zitten. Hierop kunt u zelf kunt aangeven hoe 
laat u wilt/kunt komen. Deze intekenlijst ligt al vanaf donderdag 15 september in de hal bij het gymlokaal van 
de kleuters.  
Voor groep 1 geldt dat alle kinderen van 4 jaar en ouder op de foto komen.  
Schema  
Donderdag 22 september:  
-Er zal gestart worden met het maken van de foto’s van broertjes en/of zusjes die allen op school zitten.  
-Groep 3, groep 4 en groep 7 inclusief klassenfoto.  
-Vanaf 14:15 is er de mogelijkheid om foto’s te laten maken met de broertje(s) en/of zusje(s) die niet meer op 
school of inmiddels op het voortgezet onderwijs zitten, op volgorde zoals aangegeven op de intekenlijst.  
Vrijdag 23 september:  
-Verdeeld over de gehele schooldag zullen groep 1, groep 2, groep 5, groep 6 en groep 8 inclusief 
klassenfoto gefotografeerd worden.  
Bestelling  

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:marioborghuis@hotmail.com
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De gemaakte foto’s worden aangeleverd in een zakje:  
1) Als u interesse heeft in de gemaakte foto’s kunt u het geld in een zakje doen. Graag wel even de naam 
van het kind vermelden. Het zakje met het geld en naam van het kind kan worden afgegeven aan de juf of 
meester.  
2) Als u geen interesse heeft moet u het zakje met de foto’s dicht laten zitten en het zakje met foto’s 
teruggeven aan de juf of meester.  
Let op: na openen van het zakje kunnen de foto’s niet meer geretourneerd worden. Opengemaakt 
betekent afnemen.  
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Met vriendelijke groet,  
Oudervereniging Sint Gerardusschool 
 
Kinderboekenweek 2016  (5 – 13 oktober) 
Opa’s en oma’s staan centraal tijdens deze  Kinderboekenweek onder het motto: voor altijd jong!  
Opa’s en/of oma’s gevraagd! Het lijkt ons daarom ontzettend leuk wanneer er opa’s en/of oma’s zijn die in 
de klas willen vertellen over vroeger. Hoe ging het vroeger bij hun op school? Wat deden zij in hun vrije tijd? 
Dit werd vast niet besteed aan de iPad  Kinderen zijn hier vaak heel geïnteresseerd naar. 
Lijkt het u leuk om over vroeger te vertellen? Dan kunt u zich opgeven via de groepsleerkracht van uw 
kleinkind. We zullen dan naar een geschikte dag kijken tijdens de Kinderboekenweek. 
Ook zijn we opzoek naar opa’s en/of oma’s die zouden willen voorlezen in de klas tijdens de 
Kinderboekenweek. Voorgaande jaren hebben we dit ook al eens gedaan, de kinderen vinden dit altijd 
fantastisch! De grootouders kunnen zich voor het voorlezen of vertellen opgeven t/m vrijdag 23 september. 
 
Uitnodiging voor alle opa’s en oma’s. 
We willen tijdens de Kinderboekenweek de grootouders graag in het zonnetje zetten.  
We organiseren daarom 5 oktober van 12.45 -13.45 uur een high tea in elke klas. 
Via Klasbord willen we graag inventariseren welke ouders bereid zijn om iets lekkers te maken voor 
deze dag. 
We willen graag weten wie, wat gaat maken (en de aantallen), uiteraard smullen de kinderen lekker 
mee. 
Graag reageren via Klasbord van de groep waarvoor u iets gaat maken. 
Mocht blijken dat een bepaalde klas heel veel heeft en een andere klas stukken minder dan nemen wij 
de vrijheid om het over de groepen te verdelen. 
Maandag 19 september kunt U zich via het Klasbord van uw zoon/dochter opgeven.  
Wanneer de grootouders meerdere kleinkinderen op school hebben, zijn ze in de gelegenheid om in 
meerdere klassen even te kijken en te eten. 
 

Nieuws van de Brede School Barger Oosterveld 
 
 

 

 

Wanneer:  Zaterdagavond  

Datum:  24 september  

M.m.v.  DJ Antoinne Boxem!  

Tijd:  van 20 uur tot 22 uur  

Voor wie:  voor groep 7 en 8  
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Informatie van de schooladviescommissie 

 
HOE WORDEN DE IPADS INGEZET VOOR HET ONDERWIJS IN DE KLASSEN? 

 
MOGEN DE SCHOOLSHIRTS GEBRUIKT WORDEN VOOR BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN? 

 
WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN T.A.V. FIETS PARKEREN? 

 
Dit zijn allemaal vragen waarmee je terecht kunt bij de Schooladviescommissie! 
 
Wat is de Schooladviescommissie? 
 
De Schooladviescommissie (SAC) is bedoeld als het orgaan van de ouders, waarin ouders kunnen 
meepraten over alle zaken die de school aangaan. Daarnaast heeft de SAC ook een signalerende rol 
in zaken die de school aangaan. De SAC adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over 
beleidszaken. De directie kan de SAC vragen om beleidsondersteunende werkzaamheden en 
analyses uit te voeren. Daarnaast denkt de SAC mee over oplossingen bij concrete knelpunten en 
actuele ontwikkelingen die spelen binnen de school.  
 
Enkele voorbeelden van voorgaande jaren zijn de aanpak van het ‘nieuwe’ schoolplein en het 
opzetten van een enquête voor de invoering van een continurooster.  Actueel onderwerp nu is het 
gebruik van iPads en het informeren van de ouders.  
 
Als je als ouder ideeën hebt, knelpunten bespreekbaar wilt maken of verbeterpunten hebt voor de 
school, kun je terecht bij de leden van de Schooladviescommissie of een mail sturen naar 
Sac.stgerardus@45000.nl 
 
WIE ZIJN WIJ? 
 
Onze Schooladviescommissie bestaat uit de volgende leden: 
Anja Gierveld 
Lia Schomaker (voorzitter) 
Patricia Borghuis 
Richard Funke 
Sandy Broekman 
 

Nieuws uit de groepen 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Stagiaire: Sinds vorige week donderdag is Rachel Hamminga bij ons in de groep. Zij volgt de 
volwassenenopleiding ‘Helpende zorg & welzijn’. Gedurende het eerste half jaar zal Rachel iedere 
donderdag en vrijdag bij ons in de klas zijn, ze zal ondersteunende werkzaamheden verrichten. We 
wensen Rachel heel veel plezier bij ons in groep 1! 
Thema: De komende twee weken staat het thema ‘de baby’ centraal, want…… Milan heeft een zusje 
gekregen, ze heet Jula! In de huishoek worden de poppen in bad gedaan en ze worden liefdevol 
verzorgd. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, zijn er aankleedkussens, babybadjes, 
lotion, luiers en rompertjes! Met de grote blokken kunnen de kinderen een ledikant voor de baby 
bouwen. Daarnaast zijn er in de leeshoek boekjes over ‘de baby’. Op de kralenplank kunnen ze een 
afbeelding van ‘de baby’ namaken, er zijn meerdere kleurplaten, er mag getekend en gekleid worden 
en nog veel meer….  
Werkjes: Deze week gaan de kinderen een kinderwagen maken, de kinderen gaan knippen. 
Daarnaast mag de kinderwagen versierd worden met plakcirkels.  
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Baby’tje’, de kinderen hebben deze gisteren mee naar 
huis gekregen. Uw kind kan vast wel een stukje zingen, evt. kunt u een beetje helpen, gebruik makend 
van het liedjesmapje . 
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Versje: Donderdag leren de kinderen het versje ‘Baby’tje, de kinderen krijgen deze donderdag mee 
naar huis. Deze kan ook in het ‘liedjesmapje’ gedaan worden. 
Logopedische screening: Denkt u aan het inleveren van de checklist? De ingevulde checklist, 
tevens voorzien van handtekening, dient u uiterlijk vrijdag 23 september bij ons in te leveren.  
Informatie omtrent de logopedische screening kunt u vinden in de nieuwsbrief van vorige week.  
Boekenpret: Wij doen mee aan het project ‘Boekenpret’, graag willen wij ook ouders bij dit project 
betrekken. Voorlezen, het samen bekijken van prentenboeken en hierover praten is belangrijk voor de 
taal, de fantasie en de creativiteit van uw kind. Voorlezen is niet alleen op school belangrijk, maar ook 
thuis.  
Uw kind krijgt morgen het prentenboek ‘Kleine ezel en jarige Jakkie’ en een speel-ontdekboek mee 
naar huis. Het prentenboek is woensdag ook in de klas aangeboden.  
De bedoeling is dat u, samen met uw kind, het boek thuis leest. In het speel-ontdekboek vindt u tips 
om samen met uw kind bezig te zijn met het prentenboek.  
Het prentenboek ‘Kleine ezel en jarige Jakkie’ moet dinsdag 4 oktober weer worden ingeleverd op 
school. Het speel-ontdekboek mogen de kinderen thuis houden. Wij wensen u en uw kind heel veel 
plezier! 
Klasbord: Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober. 

 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Stagiair: Sinds vorige week donderdag is Daniel de Groot bij ons in de groep. Hij volgt de opleiding 
‘onderwijsassistent’. Gedurende het eerste half jaar zal Daniel iedere woensdag, donderdag en vrijdag 
bij ons in de klas zijn, hij zal ondersteunende werkzaamheden verrichten. We wensen Daniel heel veel 
plezier bij ons in groep 2! 
Thema: Deze week werken we nog een keer omtrent het thema ‘Emoties’. We besteden aandacht 
aan de basisemoties ‘blij, bang, boos en verdrietig’.  
Fonemisch bewustzijn: vorige week hebben we de 'b' geleerd, kinderen mochten plaatjes 
meenemen die beginnen met deze letter/klank. Gisteren hebben de kinderen de 'm' aangeboden 
gekregen, kinderen mogen ook bij deze letter/klank plaatjes meenemen, deze plaatjes worden in de 
lettermuur gedaan. 
Werkjes: Deze week maken we een cijferkleurplaat met de getallen 5 t/m 10. Daarnaast maken we 
een stempelwerkblad van de letters p-b en de nieuwe letter ‘m’. We maken deze week ook een begin 
om een ruimtelijk werkje te maken, we maken kikker. 
Logopedische screening: Denkt u aan het inleveren van de checklist? De ingevulde checklist, 
tevens voorzien van handtekening, dient u uiterlijk vrijdag 23 september bij ons in te leveren.  
Informatie omtrent de logopedische screening kunt u vinden in de nieuwsbrief van vorige week.  
Boekenpret: Wij doen mee aan het project ‘Boekenpret’, graag willen wij ook ouders bij dit project 
betrekken. Voorlezen, het samen bekijken van prentenboeken en hierover praten is belangrijk voor de 
taal, de fantasie en de creativiteit van uw kind. Voorlezen is niet alleen op school belangrijk, maar ook 
thuis.  
Uw kind krijgt morgen het prentenboek ‘Kikker is kikker’ en een speel-ontdekboek mee naar huis. Het 
prentenboek is woensdag ook in de klas aangeboden.  
De bedoeling is dat u, samen met uw kind, het boek thuis leest. In het speel-ontdekboek vindt u tips 
om samen met uw kind bezig te zijn met het prentenboek.  
Het prentenboek ‘Kikker is kikker’ moet dinsdag 4 oktober weer worden ingeleverd op school. Het 
speel-ontdekboek mogen de kinderen thuis houden. Wij wensen u en uw kind heel veel plezier! 
Klasbord: 
Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober. 

 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: De kinderen hebben al veel woordjes geleerd. Tevens zijn er al veel letters aangeboden. Met 
deze letters en woorden kunnen de kinderen veel nieuwe woorden maken. Wat een leuke ontdekking 
en wat doen de kinderen goed hun best! De kinderen hebben vorige week een kopie van het ‘veilig en 
vlot’ boekje meegekregen naar huis. Deze week lezen we blz. 6 t/m 10. Het zou fijn zijn als u deze blz. 
ook thuis leest met uw kind. 
Deze week leren we het woord ‘en’. Tevens ronden we deze week kern 1 af, dit doen we met een 
Veilig en Vlot toets.  
Rekenen: We hebben de afgelopen weken veel aandacht besteed aan ‘teloefeningen’. Deze week 
ronden we blok 1 af met een toets. In Parnassys kunt u zien hoe uw kind de toets gemaakt heeft. 
Schrijven: Deze week leren we de schrijfletter –e- en herhalen we de letters die we geleerd hebben. 
Vorige week hebben alle kinderen een kopie meegekregen van de schrijfletters.  
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Klasbord: Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober. 

Schoolfotograaf: Op donderdag 22 september en vrijdag 23 september bezoekt de schoolfotograaf 

onze school.  
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Rekenen: Deze week zijn we begonnen met blok 2. Het thema van dit blok is ‘Zwembad Spetter’. In de 
context van het zwembad gaan de kinderen sommen maken waarbij ze ongestructureerde hoeveelheden 
gaan tellen. De kinderen gaan ook rekenzinnen maken bij plaatjes. Het optellen en aftrekken met tientallen is 
een nieuw onderdeel. Het klokkijken met hele en halve uren wordt herhaald. 
Taal: Deze week ronden we het Thema ‘Wat eten we vandaag?’ af. Vrijdag krijgen de kinderen de eerste 
toets van taal. Deze toets gaat over thema 1 en 2. Resultaten kunt u terugvinden in Parnassys. 
Schrijven: In groep 4 leren de kinderen alle hoofdletters. Tot nu toe hebben de kinderen de hoofdletter M,N 
en U geleerd. 
Spelling: Deze week hebben we een herhalingsweek. De spellingsregels van haas, beer en poes worden 
herhaald. 
Klasbord: 
Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober. 

Schoolfotograaf: Op donderdag 22 september en vrijdag 23 september bezoekt de schoolfotograaf 

onze school.  
Informatieavond gepersonaliseerd onderwijs: Alle ouders zijn van harte welkom van 19.00 – 20.30 uur. 
Neem de ipad van uw kind mee! 
 
GROEP 5 juf Harma  
Klasbord: 
Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober . 
Rekenen. 
Het thema van het nieuwe blok is “De popgroep”. In de context van een popgroep vinden er allerlei 
rekenactiviteiten plaats. Aan de hand van de routes die de fans maken naar een optreden en de routes die 
de bus van de band aflegt , gaan de kinderen meten en met verhoudingen werken. De structuur van getallen 
tot en met 1000 komt aan de orde bij het geld dat verdiend wordt met de verkoop van kaartjes en souvenirs. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan de getallenrij en het bepalen van de waarde van cijfers in een getal aan 
de hand van hun positie. Ook prijzen van artikelen worden bekeken. 
De volgende onderdelen staan centraal:  
* tellen van gestructureerde hoeveelheden in honderdtallen, tientallen en eenheden in de context van geld. 
* handig tellen van gestructureerde hoeveelheden. 
* vermenigvuldigen, tafel van 1 tot en met 6 en de tafel van 10. 
* afstanden bepalen met behulp van verhoudingen en de liniaal. 
Tafels. 
Het geautomatiseerd beheersen van de tafels 1 t.m. 5 is het groepsdoel voor rekenen de komende periode. 
Het is fijn als alle kinderen de app “tafelmonsters” op hun Ipad hebben. 
Taal:  
“Aan tafel” is het thema waar we tijdens de taallessen over werken.  
We bespreken begrippen rondom de maaltijden. 
Begrippen die aan de orde komen zijn o.a. het ontbijt, de lunch, het middageten, het avondeten, de warme 
maaltijd etc. Ook in dit thema komt het alfabetiseren aan de orde. 
Ipad/ computer 
Ook dit jaar kunnen de kinderen thuis extra oefenen op de Ipad/computer; de programma’s  “Rekentuin” en 
“Taalzee” zijn weer beschikbaar.  
Ook Bloon is weer beschikbaar voor de leerlingen.  
Tijdschriften: 
Heeft u nog oude tijdschriften (Margriet, Libelle o.i.d.) waar u niets meer mee doet?   
Groep 5 is er erg blij mee. 

Schoolfotograaf:  

Op donderdag 22 september en vrijdag 23 september bezoekt de schoolfotograaf onze school.  
Squla. 
Het is fijn als alle kinderen de SQULA app op hun Ipad hebben. 
Wilt u de app “squla” op de ipad van uw zoon/dochter installeren? 
Ipad: 
Het gebeurt helaas regelmatig dat kinderen de iPad thuis vergeten of dat de iPad met een lege batterij 
meegenomen wordt naar school. 
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Wilt u er samen met uw zoon/dochter zorg voor dragen dat de iPad opgeladen is aan het begin van de 
schooldag en dat de iPad iedere dag meegaat naar school? 
Klasbord: 
Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober . 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Ipad: Het gebeurt helaas regelmatig dat kinderen de iPad thuis vergeten of dat de iPad met een lege batterij 
meegenomen wordt naar school. 
Wilt u er samen met uw zoon/dochter zorg voor dragen dat de iPad opgeladen is aan het begin van de 
schooldag en dat de iPad iedere dag meegaat naar school? 
Klasbord: Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober . 

Schoolfotograaf: Op donderdag 22 september en vrijdag 23 september bezoekt de schoolfotograaf 

onze school. Groep 6 is op vrijdag aan de beurt.  
Rekenen: Vorige week zijn we begonnen met de groepsdoelen. De kinderen werken zelfstandig aan het 
behalen van doelen wanneer ze klaar zijn met het verplichte werk. Delen (met rest) en grote plussommen 
staan momenteel centraal.  
Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan delen met rest en grote getallen plaatsen op de getallenlijn.  
Taal: “De bezem erdoor” is de titel van het hoofdstuk. We maken zinnen en verhalen met 
schoonmaakwoorden. Dit hoofdstuk wordt deze week afgesloten. 
Spelling: De basisregels van “Toren” (open lettergreep), “Torren” (gesloten lettergreep) en “Stam” (de ik- 
vorm) worden nog steeds herhaald. 
Geschiedenis: We hebben het over de steentijd, de jagers en verzamelaars en de eerste boeren. Deze 
week gaan we informatie lezen en ten slotte maken de kinderen in tweetallen praatplaten over de steentijd.  
Aardrijkskunde: De komende weken werken we rond het thema “Verhuizen”. Wat zijn redenen dat mensen 
verhuizen van een deel van Nederland naar een ander deel? Waarom verhuizen mensen naar een ander 
land? Doen ze dit vrijwillig of is er een andere reden? We hebben een filmpje gekeken over de multiculturele 
samenleving en het ontstaan ervan.  
Natuur: We hebben ontdekt  welke dieren uit een ei komen en hoe dat precies zit bij de verschillende dieren. 
Nu gaan we informatieposters maken.   
Informatieavond gepersonaliseerd onderwijs: Alle ouders zijn van harte welkom van 19.00 – 20.30 uur. 
Neem de ipad van uw kind mee! 
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
Preventief gezondheidsonderzoek: Morgen (woensdag) krijgt uw kind een envelop mee naar huis met 
daarin informatie omtrent het preventief gezondheidsonderzoek, deze envelop bevat tevens 2 vragenlijsten. 
De assistente van de jeugdgezondheidszorg komt meerdere data bij ons op school: woensdag 5 oktober, 
donderdag 6 oktober en dinsdag 11 oktober. Uw kind wordt op één van deze data gezien door de assistente, 
de uitkomst van het onderzoek krijgt uw kind in een gesloten envelop mee naar huis. De ingevulde 
vragenlijsten graag uiterlijk donderdag 30 september bij mij inleveren. 
Spelling: Deze week ronden we blok 1 van spelling af met een toets.  
De volgende categorieregels zijn aan bod gekomen.  
Woorden op –erd en –aard, krijgen achteraan een d. 
De toren woorden; lange klank aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je maar één a, e, o, u.  
De torren woorden: korte klank aan het eind van een klankgroep, dan volgen er twee medeklinkers.  
Werkwoorden in de tegenwoordige tijd.  
De golven woorden, als je een woord langer maakt die eindigt op de f of een s, dan wordt de f vaak een v en 
de s en z. 
De dirigent woorden, woorden met i in plaats van een ie, dit zijn weetwoorden 
Woorden op –ig. Als aan het eind van een meerlettergrepig woord –ug hoort, schrijf je –ig. 
Woorden op –lijk. Als je aan het eind van een meerlettergrepig woord –luk hoort, schrijf je lijk. 
Rekenen: Deze week wordt blok 1 afgerond met een toets. 
Klasbord: Op klasbord kunt u zich opgeven om iets te maken voor de high tea van 5 oktober . 
Pasfoto: Voor een knutselwerkje hebben wij een pasfoto van de leerlingen nodig.  
Wilt u uw kind een pasfoto meegeven? 
 
GROEP 8  meester Paul 
3D-Kanjers: Dit jaar gaan we werken met een 3D-printer in de klas. Om de printer te kunnen 
gebruiken zullen de kinderen hem eerst zelf in elkaar moeten zetten. Het project zal ongeveer vier tot 
zes weken in beslag nemen. We werken dan op de vrijdagmiddag (na de middagpauze). Voor deze 4-
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6 middagen zoek ik opa’s en oma’s die het leuk vinden om een groepje van 4 à 5 kinderen te 
begeleiden. Kennis van techniek is niet noodzakelijk!  
Leerlingenadviescommissie (LAC): Mats en Ninah zijn onze LAC-leden! 
Gym: We zoeken nog ouders die mee kunnen fietsen voor de terugweg naar school (woensdag 11:45u) 
Engels: De kinderen mogen zelf songteksten aandragen, waar we enkele Engelse woordjes uithalen om te 
oefenen. Elke leerling die dit leuk vind kan zich bij mij melden. 
Vraag van de week: Ook dit jaar zijn er weer smiley’s te verdienen met de “vraag van de week” vraag uw 
kind wat dit inhoudt. 
 
Agenda voor de komende periode: 
 
Dinsdag 20 sep.  Studiedag – kinderen vrij 
Dinsdag 20 sep.  Informatieavond I-pads op school 
Vrijdag   23 sep. Schoolfotograaf groep 8 (ook al op donderdag 22 sep.!) 
Donderdag 01 dec. Excursie naar Kamp Westerbork (Vertrek om 08:05u !!!) 
 
 
 
 

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/
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Zpannend  

Zernike 

Backstage in de wereld van 
wetenschap en technologie 

www.zpannendzernike.nl 

ZATERDAG 1 OKTOBER ZONDAG 2 OKTOBER 

BINNENSTAD, 12:00 tot 17:00 ZERNIKE CAMPUS, 12:00 tot 17:00 

 


