
Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool schooljaar 2016-2017 

 
1 

 
 

Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 
25 oktober 2016 

 
 
 
 

Agenda 
 
 
Komende week 
Dag Datum Tijd Activiteit 

 
dinsdag 1 – 11  14.30 – 16.00 Teamvergadering 
woensdag 2 – 11  Hele dag Studiedag van het team 

Alle leerlingen zijn die dag vrij! 
 

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 
 
 
Schotland 
Voor de vakantie ben ik vier dagen in Schotland geweest. Ik heb daar vijf scholen 
bezocht. De eerste twee waren scholen in Glasgow. Alle kinderen lopen in 
Schotland in schooluniform en de scholen die ik bezocht heb, waren gevestigd in 
prachtige gebouwen. Het onderwijs in Schotland bestaat uit een Curriculum voor 
Excellence waarbij de scholen vrijheid hebben om de dagelijkse onderwijspraktijk 
vorm te geven. Wat mij het meeste opviel, was dat de scholen beperkte materialen 
tot hun beschikking hebben. Hierdoor zijn de leerkrachten vindingrijk in het 
vormgeven van het onderwijs. Kinderen zitten tijdens instructie vlakbij de 
leerkracht waardoor er een intensief contact ontstaat. De kinderen zijn heel 
betrokken en gemotiveerd. Het deed heel gezellig aan.  
We hebben gesproken met Nick Morgan, development officer van Education 
Scotland. Hij heeft ons verteld over de transitie van het onderwijs nadat Schotland 

onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk.  
In Edinburgh hebben we drie scholen bezocht. Eén school in het centrum 
van Edinburgh en twee scholen een kwartier met de trein van Edinburgh. De 
scholen gebruiken ICT in hun onderwijs waarbij de leerlingen heel jong al 
weten hoe om te gaan met laptops en de informatie die te vinden is op het 
web. Kinderen leren in Schotland van 
elkaar. Er is veel samenwerkend 
leren waarbij kinderen gezamenlijk 
een doel kunnen behalen.  
Ik ben veel te weten gekomen over 
het Curriculum voor Excellence. Dit 
zal met alle directeuren van 
Primenius worden gedeeld en ook 
invloed hebben op het beleid in de 
toekomst. Dit geldt ook voor de 
studiereizen naar Zweden en 

Amerika. We hebben straks een breed scala van informatie en 
ideeën. Ik ben geïnspireerd uit Schotland terug gekomen.  
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 
 
Voordeur op slot 
Voor de vakantie liep er iemand onze school binnen die niets met school van doen had. Ondanks dat 
diegene niets verkeerd deed, ontstond er onrust binnen de school. Gezien alle berichtgevingen in de media 
van de laatste tijd ervaren wij dat kinderen angstiger zijn. Voor de vakantie, vlak na de ontvoering van het 
meisje in Amsterdam, dachten kinderen dat er mannen in donkere kleding door het kerkebos liepen en 
waren daar ontdaan van. Wij hebben hier in de groepen over gesproken en juf Vinnie en juf Marjolein zijn in 
het bos wezen kijken om de kinderen gerust te kunnen stellen. Dit maakt dat het team heeft besloten dat 
vanaf deze week de voordeur van school op slot zal zijn om het zomaar binnen lopen te beperken. Nadat de 
kinderen de school hebben betreden, zal de voordeur afgesloten worden. Mocht u onder schooltijd naar 
binnen willen, kunt u aanbellen of via het plein de school betreden.  
 
Vervanging bij ziekte 
Bij ziekte van een leerkracht wordt er een invaller gezocht via Slim. Sinds 1 juli 2016 is de Wet Werk 
en Zekerheid van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat invallers in het onderwijs alleen nog lange 
vervangingsaanstellingen willen. Voor de vakantie hebben we aan den lijve ondervonden dat er geen 

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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invallers beschikbaar waren. Juf Harma was vanaf woensdag afwezig vanwege ziekte. We hebben op 
de woensdag en donderdag groep 5 zo goed mogelijk opgevangen, aangezien we pas in de ochtend 
hoorden dat er geen invaller beschikbaar was. Vrijdag was er weer geen invaller beschikbaar en 
hebben we donderdagmiddag, helaas, ouders moeten berichten dat de kinderen van groep 5 niet naar 
school konden komen op vrijdag. Wij maken ons grote zorgen om deze ontwikkeling. Geen invallers 
heeft direct invloed op het onderwijs en het welbevinden van de leerlingen. Het opsplitsen van een 
groep heeft invloed op het onderwijs van de andere groep(en).  
We zullen ons sterk maken om de kinderen zo goed mogelijk op te vangen, alle kinderen verdienen 
alle aandacht. Onze stichting zal zich hard maken om Den Haag ervan te overtuigen dat deze wet 
voor het onderwijs alleen maar nadelige effecten heeft. 
Voor nu kunnen we u alleen beloven dat we ons uiterste best zullen doen om alle kinderen het 
onderwijs te geven waar zij recht op hebben. 
 
Informatie van de oudervereniging - Inzameling oud papier 
De oudervereniging van de Sint Gerardusschool zamelt oud papier in. Van de opbrengst van het oud 
papier worden activiteiten georganiseerd en dingen voor de leerlingen aangeschaft, zoals 
speelattributen. Onze oud papier container staat op het terrein van Tarteline Emmen BV aan de 
Compagniestraat 1 op het industrieterrein Barger Oosterveld.  U kunt uw oud papier op werkdagen 
tussen 6.00 uur tot 18.00 uur in de container doen. Dan is het hek open.  
Helaas hebben wij moeten constateren dat er papier buiten de container wordt geplaatst waardoor het 
terrein wordt vervuild. Omdat wij geen overlast voor het bedrijf willen veroorzaken hebben we voor 
cameratoezicht moeten zorgen.   
Wij willen u daarom nadrukkelijk vragen het oud papier in de container te zetten en niet voor de 
container. Ook willen wij u vragen het papier zo ver mogelijk achter in de container op te stapelen, zo 
kan er meer papier in de container. U wordt door middel van een bord erop gewezen dat er niets 
buiten de container mag worden geplaats en dat hiervoor cameratoezicht aanwezig is.  
Dank u wel voor helpen inzamelen! 
De oudervereniging.  
 
Schoenmaatjes 
Zoals u ziet gaat het verzamelen van spullen voor de 
schoenendozen heel goed! We zijn erg blij met alle 
spullen die ingeleverd worden. U kunt spullen 
inleveren tot en met 16 november. We gaan dan de 
dozen, die in de klassen versierd worden, vullen 
samen met de kinderen van groep 8.  
Het is ook mogelijk om een bijdrage te schenken voor 
de verzendkosten. Geld en/of machtigingsformulieren 
kunt u inleveren bij de leerkracht.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Juf Patricia en juf Vinnie 
 
 
Kinderboekenweek 
We hebben drie winnaars van de speurtocht: Emi Kok, Gijs Arling en Indy Hoogeveen!!! Van harte 
gefeliciteerd!! Verder hopen we dat u genoten heeft van de werkjes van de kinderen. Wij vonden het fijn dat 
er zo veel ouders en belangstellenden waren. 
 

Nieuws van de brede School 
 
 
Scharrelkids 
29 oktober is de Nacht van de nacht. 
Ga mee op belevingstocht met de Nachtwaker! 
 
We vertrekken bij zonsondergang (om 19.30 uur) als het schemer is en lopen de donkere nacht in. 
Deze tocht is beslist geen spooktocht, maar gaat om het beleven van de natuur en vooral de nacht. 
Tijdens de wandeling ervaren we de duisternis en de stilte en aan de hand van een aantal opdrachten 
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worden al onze zintuigen op scherp gezet. De tocht duurt ongeveer 1,5 uur. Als we terug komen gaan 
we genieten van chocomelk en broodje worst bij het kampvuur. 
 
Wanneer: 29 oktober om 19.15 uur aanwezig. 
Waar: Camping 'het Vlintenholt', Borgerderweg 17, 7873 TC  Odoorn 
Voor wie: iedereen vanaf 8 t/m 12 jaar 
Kosten: 2,00 euro. 
 
LET OP! VOL=VOL! Dus geef je snel op via ivn.jeugd.emmen@gmail.com of bel naar 0591-649635 
Opgeven kan voor 28 oktober. 
 
Ook de ouders kunnen mee met een avondtocht door het bos van Odoorn onder leiding een IVN 
natuurgids. Wil je mee rijden vanuit Emmen naar Odoorn laat dit dan zsm weten. 
 

 

 

Kom met ons griezelen, dansen, schrikken, feesten op zaterdag 29 oktober! 

Verkleed je als een echte griezel en kom naar onze halloweendisco. 

Deze disco is voor groep 7 en 8, maar ook voor groep 6 die zich alvorens hebben opgegeven 

via de brede school site. De party is van 20 uur tot 22 uur!!!!! 

Dus kom langs als je durft!!!! De engste griezel krijgt een prijs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ivn.jeugd.emmen@gmail.com
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Nieuws van de bibliotheek 
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Nieuws van Culturele Commissie 
 
 
 

De Culturele Commissie organiseert op donderdag 10 november a.s. “de lampionoptocht” in 
Barger-Oosterveld. Kom om 18.30uur naar de Barnstee dan gaan we samen in een optocht 
door het dorp. Voor ieder kind met een lampion is er na afloop een leuke verrassing!!!!! Tot 
donderdag 10 november a.s. 
 
De Culturele Commissie Barger-Oosterveld 
 

Nieuws uit de groepen 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Thema: De komende weken werken we over de herfst. Juf Rachel heeft op de gang een herfsttafel 
ingericht. Ook hebben we een grote bak met maiskolven. De kinderen mogen de korrels eraf halen, 
waarna de kinderen met de maisbak kunnen spelen en ontdekken.  
Werkjes: De kinderen gaan deze week hun lampion, een lief uiltje, maken. Dit gebeurt middels 
prikken en knippen. 
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Drup, drup’, 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: Vandaag hebben de kinderen het versje ‘Pas op!’ geleerd, de kinderen hebben deze vandaag 
mee naar huis gekregen. Deze kan ook in het ‘liedjesmapje’ gedaan worden. 
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: De komende twee weken staat het thema ‘de baby’ centraal, want…… Twan heeft een 
broertje gekregen, hij heet Mart! 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 deze vouwen van 
16 vierkantjes.  
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Beschuit met muisjes’. Uw kind kan vast wel een stukje 
zingen. 
Versje: Woensdag leren de kinderen het versje ‘Baby’tje. 
Fonemisch bewustzijn: Voor de herfstvakantie hebben we de 'l' geleerd, kinderen mogen plaatjes 
meenemen die beginnen met deze letter/klank, deze plaatjes worden in de lettermuur gedaan. 
Lampion: We zijn gestart met het maken van de lampion. Wilt u uw kind een 0,5l flesje (zonder etiket 
en leeg) mee naar school geven? 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: Voor de vakantie hebben we kern 2 afgesloten. Deze week starten we met kern 3. Na kern 3 krijgt 
uw kind een brief mee met de resultaten. Als u alvast wilt weten hoe uw kind gescoord heeft op kern 1 en/of 
kern 2, kom gerust langs. De kinderen leren deze week de woorden doos en poes. De bijbehorende letters 
zijn de –d- en de –oe-. We lezen deze week vooral blz. 23, 24, 25 en 26 uit ‘Veilig en vlot’. Morgen krijgen de 
kinderen veilig en vlot weer mee naar huis. Het zou fijn zijn als u deze blz. thuis ook met uw kind leest. 
Gisteren is de –d- aangeboden, in de vorige kern is de –b- aangeboden. Deze 2 letters zorgen vaak voor 
verwarring bij kinderen. Wanneer u thuis wilt oefenen met het flitsen van de letters, geef het dan even door. 
Uw kind krijgt dan de letters mee naar huis.  
Schrijven: Deze week leren de kinderen de schrijfletters –d- en –oe-. We herhalen de schrijfletters die ze al 
hebben geleerd. Hebben de kinderen al verteld dat ze soms met een gekleurde pen schrijven? 
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Rekenen: Deze week beginnen we met blok 3 ‘Verzamelen’. In dit blok oefenen we het afsplitsen van 5 van 
grotere hoeveelheden en het tellen met de vijfstructuur en het rekenen. Deze week oefenen we met de een-
een relatie, erbij tellen t/m 10 en het ordenen van grotere hoeveelheden. 
Controle fietsverlichting:  
Donderdag a.s. worden alle kinderen op de fiets verwacht i.v.m. de geplande verlichtingscontrole.  
 
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Fijn om iedereen weer te zien, hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie gehad!  
Rekenen: Deze week zijn we bezig met het leren omgaan met geld en gepast betalen. Daarnaast oefenen 
we met het ordenen van hoeveelheden, om deze van klein naar groot te zetten en zijn we bezig met 
springen op de getallenlijn.  
Taal: We werken deze week nog met het thema ‘Horen, zien en zwijgen’. Het gaat over spreken zonder 
woorden. Aan het eind van deze week sluiten we dit thema af met een toets. 
Spelling: Deze week herhalen we de volgende regels: slak → twee medeklinkers vooraan, wesp → twee 
medeklinkers achteraan en staart → twee medeklinkers vooraan en twee medeklinkers achteraan. 
Schrijven: Deze week zijn we bezig met de hoofdletter I en de hoofdletter J.  
 
GROEP 5     juf Harma  
Hopelijk heeft iedereen genoten van de herfstvakantie.  
Fijn om iedereen weer te zien! 
Wijziging lunchtijd:  
Tijdens de eerste evaluatie van de nieuwe schooltijden kwam ter sprake dat de etenstijd voor de kinderen 
van de groepen 5 t/m 8 vroeg is.  
Vanaf deze week lunchen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 na het half uur buiten spelen.  
Dat betekent dat zij van 12.15 – 12.30 uur hun meegebrachte broodjes zullen eten.  
Controle fietsverlichting:  
Donderdag a.s. worden alle kinderen op de fiets verwacht i.v.m. de geplande verlichtingscontrole.  
Spelling. 
Naast het werken aan de persoonlijke doelen leren de kinderen een lange klank aan het eind van een woord 
te herkennen en het woord correct te schrijven. 
 LANGE KLANK AAN HET EIND VAN EEN WOORD. 
 Hoor je aan het eind van een woord een aa, oo, uu, 
 dan schrijf je a, o, u. 
 Hoor je aan het eind van een woord een ee, 
 dan schrijf je er twee. 
Taal: 
We zijn  van start gegaan met het thema “”Hoe zie jij eruit”?  
We gaan nadenken en praten over verschillende soorten beschrijvingen van personen.  
Begrippen die hierbij aan de orde komen zijn o.a. het uiterlijk- de cultuur- de gewoonte- de smaak- de 
sieraden- tatoeages- halsketting- armband etc.  
Het alfabetiseren blijft ook tijdens dit thema erg belangrijk.  
We gaan nu alfabetiseren op de eerste vier letters van een woord.  
Het alfabet en het alfabetiseren blijkt voor veel kinderen nog lastig te zijn.  
Wilt u hier thuis met enige regelmaat aandacht aan besteden? 
Rekenen: 
De tafels 1 t.m. 10 hebben we als groepsdoel. 
Het thema van blok 3 is  “de bootreis”.   
Een basisschool heeft een prijs gewonnen en mag een bootreis van vier dagen maken.  
Op een dergelijke reis moet natuurlijk van alles meegenomen worden en vinden er heel wat activiteiten 
plaats.  
In allerlei contexten rond de bootreis wordt het optellen en aftrekken tot en met 100 herhaald.  
Verder vormt de route van de boot over de rivier aanleiding tot het lezen van routekaarten met behulp van 
coördinaten en tot het bepalen van verschillende standpunten, vanaf de boot en vanaf verschillende situaties 
op de oever. 
Het oefenen van de tafels blijft ERG belangrijk.  
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Rekenen: De komende weken gaan we verder met de breuken en beginnen we langzaam “ouderwets” te 
vermenigvuldigen. Ook delen met rest blijft een aandachtspunt. 
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Thuis kan er geoefend worden met Rekentuin, tafelmonsters en de rekenonderdelen van Squla en Gynzy 
kids.  
Spelling: We richten ons nu op het aanbieden van “W1” (werkwoorden in de tegenwoordige tijd). Het nadruk 
ligt op de t die in de tweede persoon achter de stam komt (Ik loop, een ander loopt). Ook de regel van 
“Knabbelen” (woorden met twee stomme e’s) en die van “Honderd”(woorden die eindigen op – erd en  
-aard) worden aangeboden. Alle kinderen krijgen tevens ook de gelegenheid om reeds aangeboden maar 
nog niet goed geautomatiseerde regels te herhalen en we verder mee te oefenen.  
Natuur: Donderdag neem ik de egels weer mee naar school en gaan we ons verdiepen in het leven van 
egels. Op basis van de nieuwsgierigheid van de kinderen gaan we samen een informatiemuur maken over 
egels en ontdekken we welke dieren aan winterslaap doen.  
Taal: We sluiten hoofdstuk 4 “Ik heb een dokter nodig” af . De kinderen hebben o.a. geleerd hoe ze 
persoonsvormen kunnen vinden.  
Thuis kan er geoefend worden met de app “Grammatica en spelling”. Stel de app in op persoonsvormen 
zoeken (De kinderen weten hoe dit moet).  
Wijziging lunchtijd: Tijdens de eerste evaluatie van de nieuwe schooltijden kwam ter sprake dat de 
etenstijd voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vroeg is. Op dit moment eten de kinderen van half 12 tot 
kwart voor 12 hun broodje en gaan daarna een half uur buiten spelen. Na de herfstvakantie zullen de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 na het half uur buiten spelen gaan lunchen. Dat betekent dat zij van 12.15 
– 12.30 uur hun meegebrachte broodjes zullen eten.  
Controle fietsverlichting: Donderdag a.s. worden alle kinderen op de fiets verwacht i.v.m. de geplande 
verlichtingscontrole.  
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
Gastles Waterschap: Vandaag hebben we een gastles van het waterschap gehad. We hebben veel geleerd 
door middel van filmpjes, proefjes, opdrachten en een presentatie. Deze gastles kregen we ter voorbereiding 
op het uitje van 15 november, dan gaan we naar de waterzuivering in Nieuw-Amsterdam. Voor dit uitje zijn 
we ouders nodig die mee willen rijden. Hiervoor zal er een oproep gedaan worden via Klasbord. We 
vertrekken 15 november om 9.30 uur vanaf school. 
De nationale voorleeswedstrijd 2016-2017:De nationale voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject 
voor kinderen uit groep 7 en 8. Dit jaar doen groep 7 en 8 ook weer mee aan de nationale voorleeswedstrijd. 
De leerlingen die graag mee willen doen hebben vandaag een brief met allerlei tips mee naar huis gekregen. 
De kinderen kunnen zich t/m 31 oktober opgeven bij hun  leerkracht. Vanaf 7 november zijn de voorrondes 
in groep 7 en groep 8. De winnaars van de voorrondes van groep 7 en 8 moeten op  vrijdag 16 november 
tegen elkaar strijden om de voorleeskampioen van de St. Gerardusschool te worden. De winnaar van onze 
school gaat door naar de kwartfinale in de bibliotheek te Emmen. Deze kwartfinale zal in februari/maart 
plaatsvinden. 
Wijziging lunchtijd: Tijdens de eerste evaluatie van de nieuwe schooltijden kwam ter sprake dat de 
etenstijd voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 vroeg is. Op dit moment eten de kinderen van half 12 tot 
kwart voor 12 hun broodje en gaan daarna een half uur buiten spelen. Na de herfstvakantie zullen de 
kinderen van de groepen 5 t/m 8 na het half uur buiten spelen gaan lunchen. Dat betekent dat zij van 12.15 
– 12.30 uur hun meegebrachte broodjes zullen eten.  
Controle fietsverlichting: Donderdag a.s. worden alle kinderen op de fiets verwacht i.v.m. de geplande 
verlichtingscontrole.  
Topo Europa: Maandag 31 oktober hebben de kinderen topotoets over de landen van Europa. 
Spelling: Deze week wordt blok 2 afgerond met een toets. De aangeboden categorieregels van de 
afgelopen weken worden herhaald. 
 
GROEP 8  meester Paul 
De nationale voorleeswedstrijd 2016-2017 
De nationale voorleeswedstrijd is een leesbevorderingsproject voor kinderen uit groep 7 en 8. Dit jaar doen 
groep 7 en 8 ook weer mee aan de nationale voorleeswedstrijd. De leerlingen die graag mee willen doen 
hebben vandaag een brief met allerlei tips mee naar huis gekregen. De kinderen kunnen zich t/m 31 oktober 
opgeven bij hun  leerkracht. Vanaf 7 november zijn de voorrondes in groep 7 en groep 8. De winnaars van 
de voorrondes van groep 7 en 8 moeten op  vrijdag 16 november tegen elkaar strijden om de 
voorleeskampioen van de St. Gerardusschool te worden. De winnaar van onze school gaat door naar de 
kwartfinale in de bibliotheek te Emmen. Deze kwartfinale zal in februari/maart plaatsvinden. 
3D-Kanjers: Let op! We starten op donderdag 27 oktober om 08:30u! Niet vergeten! 
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. 
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Vraag van de week: Ook dit jaar zijn er weer smileys te verdienen met de “vraag van de week” vraag uw 
kind wat dit inhoudt. 
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: 
Woensdag 26 okt. Skoolchoizz beurs in het Hampshire Hotel Emmen 
Donderdag 27 okt. Start 3D-kanjerproject met hulp van opa’s (3D-printer) Let op! start 08:30u! 
Maandag 31 okt. VO-voorlichtingsavond bij ons op school 
Dinsdag 22 nov.  Waterles in de klas 
Donderdag  01 dec. Excursie naar Kamp Westerbork (Vertrek om 08:05u !!!) 
Dinsdag 13 dec. Excursie Waterzuivering 
 
 
 

 
 
 
 



Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool schooljaar 2016-2017 

 
10 

 

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/

