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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

27 september 
 
 
 

 

Agenda 
 

 
 

Volgende week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
zaterdag 1-10 19.00 uur Kindernevendienst  

maandag 3 - 10   hele dag studiedag team – alle leerlingen zijn vrij 

dinsdag 4 – 10   groepen 1, 2 en 3 bezoeken het Griendtsveenparkje 

donderdag 6 – 10  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. 
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Van de  van de directie 
 
 
Over twee weken ben ik niet op school aanwezig vanwege een studiereis naar Schotland. Schotland staat 
erom bekend dat alle kinderen naar de Primary School gaan. Kinderen met extra onderwijsbehoeftes krijgen 
ondersteuning in de eigen school. Door onze visie van gepersonaliseerd onderwijs ben ik nieuwsgierig naar 
hoe de Primary Schools dat in de dagelijkse praktijk vorm geven. Ik geloof dat dit ons kan helpen en nieuwe 
inzichten kan geven om gepersonaliseerd onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken. Ik kijk er naar uit 
om in meerdere Primary Schools dit te mogen ervaren. Daarnaast zullen wij geïnformeerd worden over het 
Curriculum for Excellence en het ICT gebruik binnen de scholen. Ik ben er van overtuigd dat het een 
inspirerende en intensieve studiereis zal worden. Ik zal u na de herfstvakantie via de nieuwsbrief verder 
informeren.  
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 
 
KiVa:  
Het is weer tijd om de oktober- meting te doen.  
Alle kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vullen online een vragenlijst in.  
U ontvangt vandaag hierover een brief. 
Graag invullen en inleveren bij de eigen leerkracht voor 6 oktober.  
 
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 30 september. 
 
Uitnodiging voor alle opa’s en oma’s. 
Denkt u nog aan de high tea op 5 oktober van 12.45 – 13.45 uur! Alle opa’s en oma’s zijn van harte 
welkom! We maken er een gezellig uurtje van!! 
 
Donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en 
alle belangstellende van harte uitnodigen om op school te komen om samen de Kinderboekenweek 2016 af 
te sluiten. De kinderen hebben werkjes gemaakt, er is een speurtocht door de school en u kunt genieten van 
mooie verhalen in de voorleeslounge. In de koffiekamer staat de koffie klaar. Wilt u zelf een pen meenemen 
om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
Samen lezen 
Vrijdag 14 oktober mogen (net als voorgaande jaren) de kinderen van groep 3 t/m 8 hun lievelingsboek, 
slaapzak en kussen meenemen naar school. Aan het eind van de dag mogen alle kinderen een plekje in de 

school opzoeken waar ze lekker rustig kunnen lezen. 
 
Kindernevendienst 
Zaterdag 1 oktober is er een kindernevendienst tijdens de viering van 19 uur. 
De kinderen mogen voor de kerkdienst in het parochiehuis worden gebracht waar we gaan luisteren 
naar een verhaal, praten en knutselen. 
Halverwege de kerkdienst komen de kinderen in de kerk en kunnen weer bij hun ouders zitten. 
Dus alle kinderen, WELKOM tijdens de kindernevendienst. 

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
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Even Voorstellen 

 
Mijn naam is Mario Kiers en per 1 augustus ben ik werkzaam op het bestuurskantoor van Stichting 
Primenius. Ik maak samen met 6 andere collega’s onderdeel uit van het nieuw opgerichte Secretarieel 
Administratief Team (SAT). Iedere collega heeft enkele scholen onder zijn/haar bewind waarvoor hij/zij 
verantwoordelijk is. De scholen waar ik direct verantwoordelijk voor ben zijn: de KAS, de Diedeldoorn 
en de Sint Gerardusschool. Mijn werkzaamheden zullen betrekking hebben op het voeren van de 
administratie voor deze scholen.  
 
Hieronder een klein gedeelte van mijzelf: 
 
Persoonlijk: 

Ik ben Mario Kiers en ben 34 jaar. Ik ben woonachtig in Zwartemeer met mijn 
vrouw, Marjan Kiers-Doek en onze 3 kinderen, Marilyn van 10, Jordy van 8 en 
Femke van 5 jaar. Verder is mijn grootste passie voetbal en na jaren in het 1e 
elftal van de plaatselijke vereniging te hebben gespeeld, heb ik aan het eind 
van het vorig seizoen besloten een stapje terug te doen en speel ik vanaf dit 
jaar in het 2e elftal. Tevens  ben ik jeugdtrainer van JO9-1, waarin onze zoon 
speelt. Daarnaast ben ik dit seizoen begonnen met de opleiding UEFA C voor 
senioren en hoop deze aan het eind van dit voetbalseizoen positief te hebben 
afgesloten.  

 

Nieuws uit de groepen 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Thema: Deze week werken we nog over het thema ‘de baby’. Op de worden de poppen in bad 
gedaan en ze worden liefdevol verzorgd. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, is er 
een aankleedkussen, babybadje, box kleed, luiers, rompertjes en kleertjes! 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 beschuit met muisjes maken, deze bestaat uit twee werkjes. 
Bij het eerste werkje wordt de beschuit uit geprikt. Bij het tweede werkje gaan de kinderen de beschuit 
versieren met muisjes, dit middels het maken van propjes (ter bevordering van de fijne motoriek). 
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Beschuit met muisjes’, 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 . 
Boekenpret: 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: In de eerste schoolweek heeft u van ons een mail gekregen met daarin de code om 
Klasbord van uw kind te volgen. Nog niet alle ouders volgen onze klas. Regelmatig worden hier foto’s 
geplaatst, maar er wordt ook informatie gegeven en er worden oproepjes geplaatst. Volgt u de klas 
nog niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen. Dit geldt ook voor de kinderen die nog geen 4 jaar 
zijn.  
High tea: We hebben al veel reacties gekregen op de High tea, wat fijn dat zoveel ouders iets willen maken! 
Griendtsveenparkje: Voor informatie zie Klasbord. We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen naar 
het Griendtsveenpark. Bent u beschikbaar en lijkt het u leuk, dan kunt u zich opgeven via Klasbord of 
bij de leerkracht. 
High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
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GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: Deze week werken we omtrent het prentenboek van boekenpret ‘Kikker is kikker’. We 
besteden aandacht aan het positief bekijken naar ieder kind waardoor het uniek zijn van ieder kind 
wordt belicht.  
Fonemisch bewustzijn: vorige week hebben we de 'm' geleerd, kinderen mochten plaatjes 
meenemen die beginnen met deze letter/klank. Kinderen mogen ook bij deze letter/klank plaatjes 
meenemen, deze plaatjes worden in de lettermuur gedaan. 
Werkjes: Deze week maken we een stempelboekje van woorden die passen bij het aangeboden 
prentenboek. We maken deze week ook het ruimtelijk werkje af, we maken kikker. 
Daarnaast vouwen we een kikker. Hierbij leren de kinderen om 16 vierkantjes te vouwen. 
Boekenpret: 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: In de eerste schoolweek heeft u van ons een mail gekregen met daarin de code om 
Klasbord van uw kind te volgen. Nog niet alle ouders volgen onze klas. Regelmatig worden hier foto’s 
geplaatst, maar er wordt ook informatie gegeven en er worden oproepjes geplaatst. Volgt u de klas 
nog niet, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen.  
High tea: We hebben al veel reacties gekregen op de High tea, wat fijn dat zoveel ouders iets willen maken! 
Griendtsveenparkje: Voor informatie zie Klasbord. We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen naar 
het Griendtsveenpark. Bent u beschikbaar en lijkt het u leuk, dan kunt u zich opgeven via Klasbord of 
bij de leerkracht. 
High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
KiVa:  
Dit jaar starten de kinderen uit groep 3 met KiVa. Het is tijd om de oktober- meting te doen.  
Alle kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vullen online een vragenlijst in.  
U ontvangt vandaag hierover een brief. 
Graag invullen en inleveren bij de eigen leerkracht voor 6 oktober.  
Lezen: Vorige week hebben we kern 1 afgesloten en deze week beginnen we met kern 2. De kinderen leren 
het woord teen en het woord een. De bijbehorende letters zijn de –t-  en de –ee-. 
Het zou fijn zijn als u deze week de blz. 11, 12, 13 en14 van veilig en vlot wilt oefenen met uw kind. Een 
goede methode is het ‘voor-koor-zelf’-lezen. U leest ongeveer 12 woorden in een rustig tempo voor, 
vervolgens leest u deze 12 woorden in koor met uw kind en daarna leest uw kind deze 12 woorden zelf. 
Indien uw kind deze woorden hakkend en plakkend leest is dat voor nu nog prima.  
Als u op onderstaande link klikt, kunt u leuke taal- en leesspelletjes met uw kind spelen. Dit is niet verplicht! 
http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm  
Schrijven: Deze week leren de kinderen de schrijfletters –t- en –ee-. We herhalen de letters –m-, -p-, -e-, -v-
, -i-, -aa-, -r- en –s-. Ook blijven we de schrijfcijfers oefenen.  
Rekenen: Vorige week hebben we blok 1 ‘Spel en speelgoed’ afgesloten. De resultaten van deze toets kunt 
u in ParnasSys vinden. Deze week beginnen we met blok 2 ‘Bij de bakker’. We oriënteren ons deze week op 
de telrij 1 t/m 12, het koppelen van getallen aan hoeveelheden, het plaatsen van hoeveelheden op de 
getallenlijn t/m 10 en het oriënteren op het splitsen van getallen t/m 10.. 
Gynzy kids: Tijdens de ouderavond heeft u een formulier gekregen met alle wachtwoorden voor 
verschillende apps. Wanneer u niet bij deze ouderavond aanwezig was, heeft u kind dit formulier 
meegekregen naar huis. Als u bij Gynzy kids inlogt krijgt u een scherm waarop staat taken, oefenen en 
spelen. Er staat huiswerk klaar voor alle kinderen bij taken. Dit zijn opdrachten die ze mogen doen (niet 
verplicht) en geschikt zijn voor groep 3. Deze opdrachten hebben we in de klas bekeken en een aantal 
kinderen hebben hier al mee gewerkt. 
Als u klikt op oefenen, zijn de volgende opdrachten leuk en geschikt voor groep 3: 
- mozaïek spiegelen 
- rijmen 
- seriëren 
- dieren tellen 
- memory met vingers tellen (dit kan ik tweetallen worden gespeeld) 
- memory tellen (dit kan ik tweetallen worden gespeeld) 
- tellen rangorde 
- tellen met dobbelsteen 
- getalbeeld 

http://www.veiliglerenlezen.nl/Voor-ouders/Spelletjes/Gratis-spellen.htm
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- de getallenrij 
High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
Griendtsveenparkje: Voor informatie zie Klasbord. We zijn nog op zoek naar ouders die mee willen naar 
het Griendtsveenpark. Bent u beschikbaar en lijkt het u leuk, dan kunt u zich opgeven via Klasbord of 
bij de leerkracht. 
Gym: Wanneer uw kind het haar los draagt, wilt u dan een elastiekje in de gymtas meegeven? Dit voor de 
veiligheid bij het vangen tijdens gym op de toestellen. Als uw kind oorknopjes in heeft, dan deze graag even 
afplakken. Wanneer uw kind grotere oorbellen draagt, zou het fijn zijn als de kinderen zelf oefenen om de 
oorbellen uit en weer in te doen.  
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
KiVa:  
Het is weer tijd om de oktober- meting te doen.  
Alle kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vullen online een vragenlijst in.  
U ontvangt vandaag hierover een brief. 

Graag invullen en inleveren bij de eigen leerkracht voor 6 oktober.  
Juf Lisanne: juf Lisanne is weer thuis! Ze zal het de komende tijd rustig aan moeten doen. Juf Malon valt 
deze week in voor haar.  
Rekenen: Deze week gaan we verder 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 zijn we begonnen met het Thema ‘Hoe heet jij? De kinderen leren o.a. wat 
persoonsgegevens zijn en in welke situaties deze persoonsgegevens gebruikt worden.  
Schrijven: Deze week leren de kinderen de hoofdletters V en W. 
Spelling: Deze week leren de kinderen de regel van ‘slak’: Twee medeklinkers vooraan. Zeg het woord 
hardop. Schrijf op wat je hoort. 
High tea: Er hebben zich 11 ouders aangemeld om iets te maken voor de high tea. Super! 
Plastic flesjes: Voor het knutselen willen we gebruik maken van plastic flesjes. Als u die heeft, graag 
meegeven naar school! 
High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
 
GROEP 5     juf Harma 
KiVa:  
Het is weer tijd om de oktober- meting te doen.  
Alle kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vullen online een vragenlijst in.  
U ontvangt vandaag hierover een brief. 

Graag invullen en inleveren bij de eigen leerkracht voor 6 oktober.  
Kinderboekenweek 
Voor gebruik tijdens de Kinderboekenweek ben ik op zoek naar verschillende foto’s.  
Wilt u uw zoon/dochter de volgende foto’s meegeven?: 

Een foto van opa of oma of een foto van  opa en oma.( mogen ook meerdere foto’s zijn, wel 
graag de naam achterop de foto) 
Een foto van uw zoon/dochter samen met opa e.o. oma. 
Een foto waar uw zoon/dochter alleen op staat. 

Alvast hartelijk dank hiervoor! 
Rekenen: 
Het thema van het blok is  “De popgroep”.  
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. 
Het groepsdoel voor de komende periode is:  
“Wij beheersen de tafels 1,2,3,4 en 5.” 
Spelling. 
Alle leerlingen hebben een persoonlijk overzicht gekregen waarop de categorieën staan waar ze nog moeite 
mee hebben. 
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De kinderen hebben zelf een categorie gekozen waarmee ze aan de slag gaan. 
De leerlingen kunnen de betreffende categorie oefenen in squla, ze kunnen werkbladen maken en in Bloon 
staat een passende woordenlijst klaar die ze kunnen oefenen. 
Daarnaast werken we met de groep aan nieuwe spelling categorieën. 
Deze week herhalen we de categorieën van de voorgaande weken. 
 Lange klank aan het eind van een klankgroep. 

Hoor je aan het eind van een klankgroep een lange klank (aa, ee, oo, uu) , dan schrijf je maar  
één a,e,o,u. Er volgt ook maar één medeklinker. 
Woorden met een stomme e vooraan. 
In woorden die beginnen met ge-, be-, ver-, hoor je een u, maar je schrijft een e. 

KiVa 
We gaan van start met het bespreken van de driehoek van menselijke relaties.  
We denken na over de vraag wat de kenmerken zijn van vriendschap, van de omgang met kennissen, 
en van contact met mensen in het algemeen.  
Alle kenmerken die laag in de driehoek thuishoren, horen automatisch ook thuis in de top van de 
driehoek.  
Respectvol gedrag hoort bijvoorbeeld bij contact met mensen in het algemeen, maar ook bij het 
contact met kennissen, vrienden en beste vrienden.  
Er zijn ook dingen, zoals het delen van een groot geheim, die alleen horen bij goede vriendschappen. 
Respect voor anderen is de basis van alle menselijke relaties. Ieder wordt met respect behandeld, en 
je mag van iedereen verwachten dat ze jou ook met respect behandelen. 
Deze kennis nemen we als uitgangspunt bij het nadenken over de vraag hoe je binnen de driehoek in 
opwaartse richting kunt bewegen, oftewel hoe je van kennis tot vriend tot beste vriend wordt of hoe je 
in het algemeen aan een ander duidelijk kunt maken dat je hem of haar zou willen leren kennen. 
(interesse tonen in de ander, iets aan de ander vragen, zoeken naar dingen die jullie 
gemeenschappelijk hebben…..) 
High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
KiVa:  
Het is weer tijd om de oktober- meting te doen.  
Alle kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vullen online een vragenlijst in.  
U ontvangt vandaag hierover een brief. 
Graag invullen en inleveren bij de eigen leerkracht voor 6 oktober.  
Kinderboekenweek: Voor Kinderboekenweek gaan we knutselen rond het thema “Opa en oma”. Dit gaan 
we doen met behulp van kosteloos materiaal. Wilt u thuis kijken of u nog wat heeft?  
Ook hebben de kinderen een interview voor oma gemaakt. Deze vragen moeten ze thuis aan oma stellen. 
(We hebben afgesproken dat het ook een opa/ouder iemand mag zijn.) Graag voor woensdag a.s. We 
werken het geheel op school uit.  
Rekenen: We gaan verder met delen met rest en het plaatsen van grote getallen op de getallenlijn.  
Taal: “Wat een familie” is het onderwerp voor de komende periode. De kinderen leren meer over de 
onderlinge relaties binnen een familie.  
Spelling: De regels van “Torren”, “Toren” en “Stam” worden herhaald. We maken een begin met de nieuwe 
gepersonaliseerde manier van spelling oefenen.  
High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia  
KiVa:  
Het is weer tijd om de oktober- meting te doen.  
Alle kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vullen online een vragenlijst in.  
U ontvangt vandaag hierover een brief. 
Graag invullen en inleveren bij de eigen leerkracht voor 6 oktober.  
Jeugdfoto opa/oma: volgende week starten we met de Kinderboekenweek. Hiervoor hebben wij een 
jeugdfoto nodig van opa en/of oma. Het zou fijn zijn als alle kinderen een foto mee kunnen krijgen. Deze foto 
blijft zoals die aangeleverd wordt, hij wordt verder niet bewerkt.  
Interview opa / oma: de kinderen hebben vandaag een vragenblad meegekregen voor opa/oma. Het is de 
bedoeling dat ze opa/oma gaan interviewen over hun schooltijd. Deze vragenlijsten graag voor 4 oktober 
inleveren. 
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High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
Preventief gezondheidsonderzoek: Denkt u aan het inleveren van de envelop voor de GGD? De ingevulde 
vragenlijsten graag uiterlijk donderdag 30 september bij mij inleveren. 
Spelling: Deze week komen de volgende categorieregels aan bod: 

- Papegaai woorden: een korte klank en toch maar één medeklinker! 
- Citroen woorden: woorden met een c die klinkt als s. Als er achter de c een e of i staat, spreek je de 

c uit als s. 
- Clown woorden: woorden met een c die klinkt als k. 
- Zwakke werkwoorden in de verleden tijd. Hiervoor gebruik je ’t kofschip x. 

 
Voor de leerlingen van groep 7 en 8. 

 
 
GROEP 8  meester Paul 
KiVa:  
Het is weer tijd om de oktober- meting te doen.  
Alle kinderen uit de groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 vullen online een vragenlijst in.  
U ontvangt vandaag hierover een brief. 
Graag invullen en inleveren bij de eigen leerkracht voor 6 oktober.  
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-
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! (momenteel staat de teller op 1 opa!) 
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. 
High tea: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. 
 
Agenda voor de komende periode: 
 
Maandag 03 okt. Studiedag (kinderen vrij) 
Maandag 03 okt. Start verrijkingsklassen (middag) 
Donderdag  01 dec. Excursie naar Kamp Westerbork (Vertrek om 08:05u !!!) 
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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. 

  

Trefwoord 
 

Stoelendans                                              
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

 

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord het thema 

“Stoelendans” centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de 

lege stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een 

spelletje, dat in het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan 

worden: er is geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En 

daar vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden 

tot jaloezie. Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank 

bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of 

buitengesloten te worden? We willen samen over deze ‘stoelendans’ 

nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook 

een stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot 

nageslacht in duigen. Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin 

Hagar. En dan begint de stoelendans om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren 

wordt, het kindje van Hagar, is hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. 

Sara kan het niet aanzien en maakt het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met 

Ismaël wegvluchten, de woestijn in. Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara 

hoort het vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. 

Maar toch gebeurt het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara 

krijgt een zoon en ze noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet 

worden nu Isaak geboren is uit een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de stamvader van 

alle joden. De moslims noemen Ismaël als hun stamvader en daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham 

noemen, tegelijk ook hun stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het 

gewone leven plaatsvindt, ook al in bijbelse tijden. Zaak is dan om dat van 

een andere kant te bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie 

heeft daar een goed plan voor?, vragen de jongste kinderen zich af.  

http://www.primenius.nl/ipad/schade
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En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. Kom je alleen voor jezelf op 

of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets betekenen voor de verliezer? Gun je elkaar een goede 

plek en maak je ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om er gewoon een stoel bij te 

zetten. Wie zal daar tegen zijn? 

 

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/

