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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 
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Agenda 
 
 
Deze week  
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
donderdag 6 – 10  hele dag directie afwezig 

 

Volgende week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
maandag 10 – 10  14.30 – 16.00 teamvergadering 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 

11 – 10  
12 – 10 
13 – 10   

19.30 - … 
Ochtend 
18.00 – 19.00  

oudervereniging vergadering 
spelletjesmorgen groepen 1 en 2 
afsluiting Kinderboekenweek 

 
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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Mededelingen 
 
 
 

Edukans Schoenmaatjes:  
Ook dit jaar gaan we schoenendozen vullen voor kinderen in andere landen. Dit jaar gaan de dozen naar 
Ghana, Irak, Moldavië en Albanië. De oudsten hebben vandaag een informatiefolder gekregen waarin o.a. te 
lezen is wat er bij voorkeur in de doos moet.  
We hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak.  
Alle groepen versieren op school een aantal dozen. Deze dozen vullen we, samen met een aantal kinderen van 
groep 8, met spullen die door alle kinderen van school verzameld zijn.  
De kinderen hebben afgelopen donderdag uitleg gehad en een voorbeeld gezien van een doos.  
In de hal bij de kleuters is een tafel ingericht en staat er een grote doos. De spullen die de kinderen graag in de 
dozen willen stoppen, kunt u in de doos leggen. Alle bijdragen zijn van harte welkom! Het is ook mogelijk om 
een bijdrage te leveren aan de verzendkosten. Dit kunt u inleveren bij de leerkracht. Inleveren is mogelijk tot 
en met 16 november.  
Op deze manier hopen we alle kinderen enthousiast te maken voor de schoenendozen, de drukte van het thuis 
knutselen en verplichtingen om een hele doos alleen te moeten vullen weg te nemen.  
Hebt u nog vragen omtrent de schoenendozen, kunt u bij juf Patricia en juf Vinnie terecht.  
 
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. 
 

Nieuws van de Brede School Barger Oosterveld 
 
 

Scharrelkids-activiteit  

 

“ Paddenstoelen spotten “ 

 

Zaterdag 8 oktober 2016 

14.00 uur – 16.00 uur 

 

 

Het is weer herfst, dus paddenstoelentijd ! 

Ken jij het eekhoorntjesbrood, de aardappelbovist en de vliegenzwam ? 

Kom mee speuren naar paddenstoelen en een leuk paddenstoelenspel spelen. 

in de Emmerdennen 

vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Boslaan, Emmen  

( let op de groene IVN-vlag ) 

Kom je ook ? 

Je kunt je t/m donderdag 6 oktober opgeven via : ivn.jeugd.emmen@gmail.com 

mailto:ivn.jeugd.emmen@gmail.com
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Kosten : € 2,00  

 

Scharrelkids Emmen organiseert natuuractiviteiten voor kinderen van 6 – 12 jaar 

Neem gerust een klasgenootje, vriendje of vriendinnetje mee !  

 

Met vriendelijke groet, 

Janny Hummel, IVN Emmen eo, 06-2072 4072  

Tip: op www.scharrelkids.nl kun je een gratis   

paddenstoelenzoekkaart bestellen. 
 

 

Nieuws uit de groepen 
 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
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: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. Geeft u uw kind wel brood en drinken mee? De High tea is namelijk 
bedoeld voor de opa’s en oma’s. De kinderen mogen uiteraard wel smullen van het lekkers wat 
overblijft. 
Thema: Vanaf morgen werken we over de Kinderboekenweek, tijdens de Kinderboekenweek staan 
opa’s en oma’s centraal onder het motto ‘voor altijd jong’. We werken over het prentenboek ‘Kas bij 
opa en oma’.  
Werkjes: Tja…… de werkjes blijven nog even een verrassing. Donderdagavond 15 oktober is er 
gelegenheid voor de ouders om de ‘tentoonstelling’ van de gemaakte werkjes te bekijken, dit middels 
een speurtocht.  
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Logeren bij oma’, de kinderen hebben deze vandaag 
mee naar huis gekregen. Uw kind kan vast wel een stukje zingen, evt. kunt u een beetje helpen, 
gebruik makend van het liedjesmapje . 
Versje: Donderdag leren de kinderen het versje ‘Opa en oma’, de kinderen krijgen deze donderdag 
mee naar huis. Deze kan ook in het ‘liedjesmapje’ gedaan worden. 
Gezelschapsspelletjes: Voor informatie zie Klasbord. We zijn nog op zoek naar ouders en/of 
opa’s/oma’s die mee willen helpen. Bent u beschikbaar en lijkt het u leuk, dan kunt u zich opgeven 
via Klasbord of bij de leerkracht. 
Kinderboekenweek: Op donderdagavond 15 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, 
verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden 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? 
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
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 
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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: Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven? Graag in 
een plastic tas, voorzien van naam. Geeft u uw kind wel brood en drinken mee? De High tea is namelijk 
bedoeld voor de opa’s en oma’s. De kinderen mogen uiteraard wel smullen van het lekkers wat 
overblijft. 
Thema: Vanaf morgen werken we over de Kinderboekenweek, tijdens de Kinderboekenweek staan 
opa’s en oma’s centraal onder het motto ‘voor altijd jong’. We werken over het prentenboek ‘Het 
letterwinkeltje’.  
Werkjes: Tja…… de werkjes blijven nog even een verrassing. Donderdagavond 15 oktober is er 
gelegenheid voor de ouders om de ‘tentoonstelling’ van de gemaakte werkjes te bekijken, dit middels 
een speurtocht.  
Gezelschapsspelletjes: Voor informatie zie Klasbord. We zijn nog op zoek naar ouders en/of 
opa’s/oma’s die mee willen helpen. Bent u beschikbaar en lijkt het u leuk, dan kunt u zich opgeven 
via Klasbord of bij de leerkracht. 
Kinderboekenweek: Op donderdagavond 13 oktober van 18.00 uur tot 19.00 uur willen we ouders, 
verzorgers, opa’s, oma’s en andere belangstellenden 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? 
Knutselen: Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben we nog niet genoeg ligadozen. Wilt u 
uw kind een ligadoos meegeven? Alvast bedankt! 
 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Knutselen:  
Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nog niet genoeg ligadozen.  
Heeft u nog ligadozen voor de kleuters?  
U kunt ze inleveren bij juf Marieke?  
Alvast bedankt! 
Lezen: Deze week leren de kinderen de woorden neus en buik. De bijbehorende letters zijn de –n- en de –b-
. We lezen deze week vooral blz. 15, 16, 17 en 18 uit ‘Veilig en vlot’. Het zou fijn zijn als u deze blz. thuis ook 
met uw kind leest. Als u thuis ook het letter flitsen wilt oefenen, geef dit dan even aan bij de leerkracht. U 
krijgt dan een kopie van de geleerde letters mee.  
Schrijven: Deze week leren de kinderen de schrijfletters –n- en –b-. We herhalen de schrijfletters die ze al 
hebben geleerd. Ook blijven we de schrijfcijfers oefenen. 
Rekenen: Deze week oriënteren we ons op het stapelen van blokken, het invullen van ontbrekende 
getallen op de getallenlijn t/m 12, het splitsen van hoeveelheden t/m 8 en het aanvullen van 
hoeveelheden tot een gegeven getal..                                      
Ipad: Een aantal tips voor leuke, leerzame en gratis apps voor de kinderen van groep 3: 
Voor lezen ‘woorden en letters herkennen en maken’ en ‘letters flitsen voor kinderen’. 
Voor rekenen: ‘Rekentijd’ en ‘Kids Calculate Basis rekenen’. 
KiVa: Denken jullie nog aan het toestemmingsformulier? Graag voor vrijdag inleveren!  
High Tea: Via Klasbord heb ik gezien dat er veel opa’s en oma’s in de klas komen voor de High Tea. Dat 
wordt vast heel gezellig!  Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school 
geven? Graag in een plastic tas, voorzien van naam. Geeft u uw kind wel brood en drinken mee? De 
High tea is namelijk bedoeld voor de opa’s en oma’s. De kinderen mogen uiteraard wel smullen van 
het lekkers wat overblijft. 
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. 
Gym: Denkt u aan de oorbellen van uw kind? Wanneer uw kind zelf niet de oorbellen uit en weer in 
kan doen, dan graag de oorbellen op woensdag thuis laten. Wanneer de oorbellen niet uit kunnen, 
dan deze even afplakken.  
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GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Knutselen:  
Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nog niet genoeg ligadozen.  
Heeft u nog ligadozen voor de kleuters?  
U kunt ze inleveren bij juf Marieke?  
Alvast bedankt! 
KiVa: Denken jullie nog aan het toestemmingsformulier? Graag voor vrijdag inleveren!  
Rekenen: Deze week ronden we blok 2 af. Donderdag maken de kinderen de toets van dit blok. De 
resultaten van deze toets kunt u in ParnasSys vinden.  
Taal: Deze week ronden we het Thema ‘Hoe heet jij? af.  
De kinderen gaan ook in het kader van de Kinderboekenweek een verhaal schrijven over de kindertijd van 
opa en oma. De kinderen hebben de opdracht gekregen om aan opa en oma te vragen hoe het vroeger was 
op school toen ze net zo oud waren als de kinderen van groep 4 nu zijn. Ook gaan de kinderen vragen waar 
opa en oma mee speelden, wat ze speelden etc. 
Spelling: Deze week leren de kinderen de regel van ‘wesp’. Twee medeklinkers achteraan. Zeg het hardop. 
Schrijf op wat je hoort.  
De kinderen hebben vorige week samen gekeken welke letters je medeklinker noemt en welke letters je 
klinker noemt. 
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. Geeft u uw kind wel brood en drinken mee? De High tea is namelijk 
bedoeld voor de opa’s en oma’s. De kinderen mogen uiteraard wel smullen van het lekkers wat 
overblijft. 
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. 
 
 
GROEP 5     juf Harma  
Knutselen:  
Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nog niet genoeg ligadozen.  
Heeft u nog ligadozen voor de kleuters?  
U kunt ze inleveren bij juf Marieke?  
Alvast bedankt! 
Klasbord:  
In de eerste schoolweek heeft u van mij een mail gekregen met daarin de code om Klasbord van uw 
kind te volgen.  
Nog niet alle ouders volgen groep 5.  
Regelmatig worden hier foto’s geplaatst, maar er wordt ook informatie gegeven en er worden 
oproepjes geplaatst.  
Volgt u de klas nog niet, dan verzoek ik u dit alsnog te doen.  
KiVa:  
Denken jullie nog aan het toestemmingsformulier? Graag voor vrijdag inleveren!  
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. 
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.  
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Wilt u zelf een pen meenemen om de vragen van de speurtocht te kunnen beantwoorden? 
High tea:  
Wilt u uw kind morgen, woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school geven?  
Graag in een plastic tas, voorzien van naam.  
Geeft u uw kind welgewoon fruit, brood en drinken mee? 
Kinderboekenweek 
Voor gebruik tijdens de Kinderboekenweek ben ik op zoek naar verschillende foto’s.  
Wilt u uw zoon/dochter de volgende foto’s meegeven?:( het liefst nog deze week!) 

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. 
Naast het werken aan de persoonlijke doelen krijgen de kinderen nogmaals de open lettergreep 
aangeboden.  Lange klank aan het eind  van een klankgroep. 
  Hoor je aan 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. 

KiVa 
We gaan verder 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…..) 
 
 
 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Knutselen:  
Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nog niet genoeg ligadozen.  
Heeft u nog ligadozen voor de kleuters?  
U kunt ze inleveren bij juf Marieke?  
Alvast bedankt! 
Kinderboekenweek: We gaan een aantal activiteiten doen rondom het thema “Opa’s en oma’s”.  
Voor het knutselen hebben we allerlei kosteloos materiaal nodig. Denk hierbij aan lege kartonnen doosjes, 
wc rolletjes etc. 
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High Tea: Via Klasbord heb ik gezien dat er veel opa’s en oma’s in de klas komen voor de High Tea. Dat 
wordt vast heel gezellig! Wilt u uw kind woensdag 5 oktober, een bord, bestek, en beker mee naar school 
geven? Graag in een plastic tas, voorzien van naam. Geeft u uw kind wel brood en drinken mee? De 
High tea is namelijk bedoeld voor de opa’s en oma’s. De kinderen mogen uiteraard wel smullen van 
het lekkers wat overblijft. 
Klasbord: Een aantal ouders hebben zich nog niet aangemeld op Klasbord. Hier zijn o.a. leuke foto’s te zien 
en worden er oproepen gedaan voor diverse activiteiten.  
KiVa: Denken jullie nog aan het toestemmingsformulier? Graag voor vrijdag inleveren!  
Rekenen: We gaan verder met delen met rest en het plaatsen van grote getallen op de getallenlijn. We 
hebben kennis gemaakt met “Rekenrondjes”, vermenigvuldigen met tientallen ( 50x40), snuffelen aan 
verhoudingstabellen en gaan tabellen aflezen.   
Taal: “Wat een familie” is nog steeds het onderwerp. De kinderen leren meer over de onderlinge relaties 
binnen een familie. We oefenen weer het gebruiken van een woordenboek.  
Spelling: De regels van “Torren”, “Toren” en “Stam” worden herhaald. We maken een begin met de nieuwe 
gepersonaliseerde manier van spelling oefenen.  
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. 
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
Knutselen:  
Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nog niet genoeg ligadozen.  
Heeft u nog ligadozen voor de kleuters?  
U kunt ze inleveren bij juf Marieke?  
Alvast bedankt! 
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.  
KiVa: Denken jullie nog aan het toestemmingsformulier? Graag voor vrijdag inleveren!  
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. Geeft u uw kind wel brood en drinken mee? De High tea is namelijk 
bedoeld voor de opa’s en oma’s. De kinderen mogen uiteraard wel smullen van het lekkers wat 
overblijft. 
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. 
KiVa: Denken jullie nog aan het toestemmingsformulier? Graag voor vrijdag inleveren!  
Spelling: Deze week staan de volgende categorieregels centraal:   

- Woorden op –tie. Als je in een woord tsie of sie hoort, schrijf je tie. 
- Woorden op –isch. Sommige woorden schrijf je met –isch. Je schrijft –isch als je er een –e achter 

kunt zetten. 

- Woorden met een ch die klinkt als sj. In deze woorden hoor je sj, maar je schrijft ch. 
 
 
GROEP 8  meester Paul 
Knutselen:  
Voor het werkje van de Kinderboekenweek hebben de kleuters nog niet genoeg ligadozen.  
Heeft u nog ligadozen voor de kleuters?  
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U kunt ze inleveren bij juf Marieke?  
Alvast bedankt! 
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. Geeft u uw kind wel brood en drinken mee? De High tea is namelijk 
bedoeld voor de opa’s en oma’s. De kinderen mogen uiteraard wel smullen van het lekkers wat 
overblijft. 
VO-Voorlichting: Op maandag 31 oktober hebben we de jaarlijkse ouderavond voor de ouders van groep 8. 
Jullie kunnen je inschrijven voor twee introducties. Keuze uit: Carmel, Hondsrug en Esdal. We beginnen om 
19u. Geef uw voorkeur gewoon mee met uw kind. 
 
Agenda voor de komende periode: 
 
Maandag 03 okt. Studiedag (kinderen vrij) 
Maandag 03 okt. Start verrijkingsklassen (middag) 
Woensdag 26 okt. Skoolchoizz beurs in het Hampshire Hotel Emmen 
Maandag 31 okt. VO-voorlichtingsavond bij ons op school 
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 

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

