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Agenda 
 
 
 
Dag 

Dinsdag 
 

Datum 

31-01-2017 
 

Tijd 

14:30 – 16:00 
 

Activiteit 

Teamvergadering 
 

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

 
 
Volgende week 
Dag 

Maandag 
Dinsdag 

Datum 

06-02-2017 
07-02-2017 

Tijd 

Hele dag 
Hele dag 

Activiteit 

Studiedag team – alle kinderen zijn vrij 
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 
 

 
 
Afgelopen week was de NOT, de vakbeurs voor professionals in het KO, PO, VO en MBO. Ik ben daar 
afgelopen zaterdag geweest en nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied, nieuwe materialen en ideeën 
opgedaan. We willen de kinderen meer met concrete materialen laten werken en ook spellen kunnen daarbij 
helpen. Ik heb al wat materialen aangeschaft en zal samen met het team kijken naar wat kan helpen om 
kinderen inzicht te laten krijgen door te ervaren. Een mooie zoektocht waarbij de NOT weer nieuwe 
invalshoeken heeft geboden.  
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 
 
Studiedag op maandag 6 februari: 

Op maandag 6 februari is er een studiedag voor alle leerkrachten. De leerlingen zijn die dag vrij. 
 
Gratis naar het theater!  

De provincie Drenthe, het nieuwe Atlastheater en de gemeente Emmen bieden alle 
basisschoolkinderen in Emmen een gratis toegangskaart aan voor een theatervoorstelling.  
Naast kaarten voor de kinderen zijn er ook een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor begeleiders. 
Vorige week vrijdag zijn de kaartjes binnengekomen. Vandaag hebben alle oudste kinderen een flyer 
meegekregen. Daarnaast hebben alle kinderen een briefje meegekregen die ingevuld moet 
worden.  

Op het briefje staat duidelijk aangegeven wanneer dit uiterlijk weer ingeleverd moet worden. 
Ook als uw kind geen gebruik maakt van het gratis kaartje, willen wij u vragen het briefje toch in te 
leveren. 
 
De data en tijden zijn als volgt: 
Groep 1 en 2: zondag 12 februari om 15.00 uur. 
Groep 3 en 4: donderdag 23 februari om 14.30 uur 
Groep 5 en 6: donderdag 23 februari om 16.00 uur 
Groep 7 en 8: dinsdag 21 maart om 16.00 uur  
 
Alle voorstellingen vinden buiten schooltijd plaats. Dit houdt in dat er geen leerkrachten aanwezig zijn.  
Voor iedere voorstelling zijn een aantal kaarten extra beschikbaar voor ouders die een groep willen 
begeleiden. Het zou fijn zijn als een aantal ouders deze begeleiding op zich willen nemen.   
Het Atlas theater zet tijdens deze voorstellingen extra personeel in om kinderen te begeleiden.  
 
We wensen iedereen alvast heel veel plezier bij de voorstellingen.  
 
Conservenblikken gevraagd  
 

Wie kan ons helpen aan conservenblikken?  
Deze zouden wij graag z.s.m. willen gebruiken.  
Deze kunnen ingeleverd worden bij het lokaal van groep 7.  
Alvast bedankt! 
 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 

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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GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Thema: Deze week zijn we gestart met het thema ‘winter’. Op de lichttafel mogen de kinderen met 

suikerklontjes een mooie wintercreatie maken. Juf Sarah heeft ‘Frozen’ zoutdeeg gemaakt (blauw met 
glitters). Op de kralenplank kunnen ze een schaats en handschoenen namaken, er zijn meerdere 
kleurplaten, er mag getekend en gekleid worden en nog veel meer….  
Werkjes: Deze week gaan de kinderen een sneeuwpop maken van verpakkingsmateriaal. Daarnaast 

maken de kinderen deze week een werkblad omtrent getalbegrip. De plaatjes worden geteld en 
vervolgens wordt het vak met het juiste cijfersymbool gekleurd.  
Zingen: Deze week leren we het lied ‘Winter is weer in ’t land’, 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 . Het lied is gemaakt op de melodie van het lied ‘Lente is weer 
in ’t land’, dit lied is op internet te vinden door de volgende link in te voeren in de adresbalk: 
https://www.youtube.com/watch?v=hZxLTKPCTps 
Versje: Vandaag hebben de kinderen het vingerversje ‘Winterslaap’ geleerd. De kinderen hebben 

deze vandaag mee naar huis gekregen, deze kan ook in het liedjesmapje gedaan worden. Wellicht 
kan uw kind al een klein stukje laten horen.  
Logopedische screening: Vandaag krijgen alle kinderen, geboren tussen 01-07-2012 en 01-12-2012 
een envelop mee naar huis, met daarin een checklist omtrent logopedie. Kinderen die op jonge 

leeftijd spraak- en/of taalproblemen hebben, kunnen daardoor op latere leeftijd in hun algemene 
ontwikkeling een achterstand oplopen. Om eventuele problemen op het gebied van de spraak-
taalontwikkeling tijdig te kunnen signaleren, willen wij u vragen om deze checklist in te vullen. Ook als 
uw kind momenteel logopedie heeft of als u geen twijfels heeft over de spraak-taalontwikkeling 
van uw kind, willen wij graag dat u de checklist toch invult. De ingevulde checklist, tevens 
voorzien van handtekening, dient u bij ons in te leveren. Wij willen u vragen deze uiterlijk vrijdag 3 
februari in te leveren.  

N.a.v. de ingevulde checklist zal de logopedist beoordelen of uw kind in aanmerking komt voor een 
logopedische screening. Tevens kunnen wij als leerkracht ook aangeven dat het ons zinvol lijkt om 
een kind te laten screenen, dit zullen wij dan van te voren met u bespreken. Deze logopedische 
screening houdt in dat uw kind onder schooltijd even uit de klas gehaald wordt en enkele oefeningen 
met de logopedist gaat doen. Op basis van de bevindingen van de logopedist, krijgt uw kind een 
briefje mee naar huis. Als uw kind gescreend wordt, betekent dit niet per definitie dat uw kind 
logopedie nodig heeft. Uit de screening kan blijken dat logopedie gewenst is, het kan echter ook zijn 

dat het doen van enkele oefeningen thuis voldoende is, ten slotte kan ook uit de screening blijken dat 
de spraak-taalontwikkeling oké is en dat het kind geen logopedie of oefeningen nodig heeft. 
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: Deze week werken we over het thema ‘winter’ en de ‘dierentuin’.  
Werkjes: Deze week gaan de kinderen mutsen knippen en vlechtstroken er doorheen vlechten. Het 

woordje ‘muts’ en hun eigen naam wordt er vervolgens bij gestempeld. Daarnaast maken de kinderen 
deze week een skiër van een wc-rol. 
Bij de nieuwe letter/klank maken we een stempelblad 
Fonemisch bewustzijn: Gisteren hebben de kinderen de letter/klank ‘w’ geleerd. De kinderen mogen 

van deze letter/klank plaatjes meenemen voor in de lettermuur. 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: Deze week leren de kinderen het woordje ‘ei’. Dit is ook gelijk de letter die ze leren. We lezen vooral 

blz. 35 t/m 38 uit het veilig en vlot boekje. We ronden deze week kern 6 af middels de wintersignalering. Dit 
zal plaatsvinden op donderdag en vrijdag. Juf Ingrid staat dan voor de groep. De uitslag gaat zo spoedig 
mogelijk mee naar huis in een envelop.  
Rekenen: Deze week ronden we blok 6 af. De uitslag van de toets kunt u vinden in Parnassys. 
Schrijven: Deze week leren we de letter ‘ei’ schrijven en we herhalen de letters die we hebben geleerd. 
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Ingrid 
Voorlezen/Poëzie:  

Tijdens de nationale voorleesweek besteden we expliciet aandacht aan Poëzie. De kinderen van groep4 
gaan een gedicht schrijven. 
Taal: Deze week gaan we verder met het thema ”Beestenboel”. De kinderen werken aan de volgende 

doelen: 
-Het schrijven van een kort verhaaltje 
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-Dubbelwoorden herkennen bijvoorbeeld woorden als voetbal 
-Vertelzinnen langer maken 
-Vraagzinnen maken 
Spelling: De kinderen leren woorden herkennen en schrijven met de vaste klankgroep aai/ooi/oei. 
Schrijven: Deze week leren de kinderen de hoofletters “L” en “Z” schrijven. 
Tafel van 5: Donderdag 2 februari krijgen de kinderen een toets over de tafel van 5. Natuurlijk kunnen de 
kinderen ook thuis de tafel van 5 goed oefenen. Dit kan via de app Tafelmonsters maar ook door de 
sommen op een blaadje te oefenen. 
Rekenen: We zijn druk bezig met optellen en aftrekken tot 100.  

De kinderen leren deze sommen door eerst de tientallen erbij of eraf te doen en daarna de eenheden erbij of 
eraf te doen, b.v. 23+35=  -> 23+30=53 en 53+ 5=58. De kinderen mogen deze sommen met en zonder 
stappenplan maken. In de klas liggen stappenplanblaadjes. Deze mogen ook mee naar huis genomen 
worden om thuis te oefenen. Op de site www.sommenmaker.nl kunt u ook zelf werkbladen maken om te 
oefenen.  
 

 
 
GROEP 5     juf Harma  
Taal: 

We ronden deze week het thema “Sport lekker mee!” af. 
Spelling:  
Deze week maken de kinderen kennis met samengestelde woorden, waarvan een van de delen een ei of 
een au bevat.  
De strategie ei/au wordt herhaald en de kinderen leren deze samengestelde woorden correct te schrijven. 
                        Woorden met ei, woorden met au. 
                         Je kunt niet horen met welke ei/ij of au/ou je een woord moet schrijven. 

                         Die woorden moet je onthouden. 
                         Veel lezen, regelmatig(dagelijks) lezen is erg belangrijk omdat je dan veel woorden ziet! 
Rekenen:.  
De week ronden we het blok af met een toets. 
Thuis oefenen. 

Op de hier genoemde website staan leuke spelletjes om thuis het rekenen te oefenen. 
http://www.digipuzzle.net/ 
Doelen: 
Veel kinderen hebben al laten zien dat ze de tafels 1 t.m. 10 beheersen.  
Naast de tafels hebben we nieuwe doelen geformuleerd.  
Dit zijn doelen die allemaal betrekking hebben op het klokkijken, zowel analoog als digitaal.  
Wanneer de kinderen denken dat ze het doel beheersen, kunnen ze dit aan mij laten zien en tekenen 
we het behaalde doel af. 
Wilt U alstublieft thuis ook spelenderwijs aandacht blijven schenken aan het klokkijken?  
Zowel digitaal als analoog.  
Voorlezen/Poëzie:  

Tijdens de nationale voorleesweek besteden we expliciet aandacht aan Poëzie.  
Dagelijks wordt er een (kinder) gedicht voorgelezen.  
Ook gedichtjes en versjes van vroeger worden besproken. 
KIVA: 
De komende periode kijken we naar verborgen vormen van pesten.  
Pesten kan op twee manieren verborgen zijn.  
Enerzijds kunnen er tegenstrijdige signalen worden afgegeven: gebruikte woorden kunnen een positieve 
boodschap bevatten, maar tegelijkertijd blijkt uit gezichtsuitdrukkingen en gebaren dat de inhoud van de 
boodschap negatief is en dat het de bedoeling is de ander te kwetsen.  
Anderzijds kan de pester zelf verborgen en anoniem blijven. 
Het pesten gebeurt dan niet in een persoonlijke confrontatie, maar via andere mensen of via een omweg.  
De pester kan bijvoorbeeld achter de rug van het slachtoffer om negatieve verhalen vertellen, proberen 
anderen zover te krijgen dat ze onaardig tegen het slachtoffer doen of zelfs verbieden met het slachtoffer om 
te gaan. 
Deze verborgen vormen van pesten noemen we ook wel indirect of relationeel pesten. 
Het versturen van, anonieme berichtjes is een vorm van indirect pesten waarbij de pester het slachtoffer niet 
direct onder ogen hoeft te komen. 

http://www.sommenmaker.nl/
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Vroeger gebeurde dit met handgeschreven briefjes, tegenwoordig vindt deze vorm van indirect pesten ook 
via sms’jes, WhatsApp en internet plaats. 
 
Het is voor volwassenen lastig om deze verborgen vormen van pesten te signaleren; kinderen vertellen er 
minder vaak over dan over direct pesten. 
Daarom is het belangrijk de kinderen erop te wijzen dat óók verborgen pesten een echte vorm van pesten is 
die serieus genomen moet worden. 
 
Ook voor u als ouders is hier een rol weggelegd.  

Ga het gesprek aan met uw zoon/dochter, bespreek wat acceptabel is op social media en blijf met elkaar in 
gesprek over normen en waarden.  
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Gastlessen “Het Drents Landschap”: Vrijdag 10 februari komt er weer een gastdocent vertellen over de 

bever.  
Leesvirus: 

Ook dit jaar doen we mee aan het leesproject “Leesvirus”. Dit project is georganiseerd door de bibliotheek en 
scholen uit de gemeente Emmen mogen zich aanmelden. Het doel is natuurlijk om het lezen bij kinderen te 
stimuleren. Elke week doen doen we ook mee aan de online quiz. Het project wordt afgesloten met een 
“Leesvirus feest” in de bibliotheek. 
De volgende tien boeken staan centraal: 

- “Het geheim van de dolfijnen” door Joke Reijnders 
- “Trubbel de trol” door Reggie Naus 
- “Botje” door Janneke Schotveld 
- “Jan en het geheim van meneer Stromboli” door Harmen van Straaten 
- “De roze rapper” door Mirjam Oldenhave 
- “De zee kwam door de brievenbus” door Selma Noort 
- “De dikke billenbijters” door Rindert Kromhout 
- “Meester Kikker” door Paul van Loon 
- “Het geheim van de magische X- app” door Robin van Raven 
- “De drakenoppasser” door Josh Lacey 

We hebben de eerste opdrachten gedaan rondom de boeken “Jan en het geheim van meneer Stromboli” en 
“Het geheim van de dolfijnen”. Deze week gaan de vragen over “De roze rapper”; we moeten nu o.a. een 
muurkrant maken.  
Topomaster:  

De kinderen hebben wekelijks ruimte om te oefenen met Topomaster op school. Het is wel belangrijk dat ze 
thuis af en toe aan het werk gaan. De blokken die getoetst worden moeten op de datum van de toets ook 
daadwerkelijk af zijn!    
Cito:  

Deze week maken we de laatste toets van rekenen en gaan alle kinderen AVI lezen.    
Geschiedenis:  

De kinderen presenteren nog steeds vol enthousiasme hun projectjes rondom de Romeinen! Er is sprake 
van een grote diversiteit in presentatievormen. In de klas bespreken we uitvoerig wat wel handig is, wat een 
geode voorbereiding is, hoe zorg je dat iedereen een rol krijgt bij het presenteren etc. De kinderen geven 
elkaar ook tips en tops mee voor de volgende presentaties.  
Verder zijn we begonnen met de middeleeuwen.  
Taal:  

Hoofdstuk 9 wordt afgerond. De meeste kinderen vinden inmiddels foutloos de onderwerpen in de zinnen!  
In hoofdstuk 10 “Zo nu en dan opklaringen” nemen we het weer onder de loep. Naast het herhalen van de 
persoonsvormen en de onderwerpen gaan we ons verdiepen in aanwijswoorden en telwoorden.  
Rekenen: In blok 7 gaan we vermenigvuldigen onder elkaar en leren we de uitkomsten alvast schatten. We 

blijven getallen tot 10000 afronden en we gaan bedragen handig samenstellen. Ook blijven we ons 
bezighouden met breuken.  
Spelling: We blijven aandacht besteden aan “W1” (werkwoorden in de tegenwoordige tijd) centraal en we  

werken verder aan “Clown” (c die klinkt als k).  
KIVA: De komende periode kijken ook wij naar verborgen vormen van pesten.  

Pesten kan op twee manieren verborgen zijn.  
Enerzijds kunnen er tegenstrijdige signalen worden afgegeven: gebruikte woorden kunnen een positieve 
boodschap bevatten, maar tegelijkertijd blijkt uit gezichtsuitdrukkingen en gebaren dat de inhoud van de 
boodschap negatief is en dat het de bedoeling is de ander te kwetsen.  
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Anderzijds kan de pester zelf verborgen en anoniem blijven. 
Het pesten gebeurt dan niet in een persoonlijke confrontatie, maar via andere mensen of via een omweg.  
De pester kan bijvoorbeeld achter de rug van het slachtoffer om negatieve verhalen vertellen, proberen 
anderen zover te krijgen dat ze onaardig tegen het slachtoffer doen of zelfs verbieden met het slachtoffer om 
te gaan. 
Deze verborgen vormen van pesten noemen we ook wel indirect of relationeel pesten. 
Het versturen van, anonieme berichtjes is een vorm van indirect pesten waarbij de pester het slachtoffer niet 
direct onder ogen hoeft te komen. 
Vroeger gebeurde dit met handgeschreven briefjes, tegenwoordig vindt deze vorm van indirect pesten ook 
via sms’jes, WhatsApp en internet plaats. 
Het is voor volwassenen lastig om deze verborgen vormen van pesten te signaleren; kinderen vertellen er 
minder vaak over dan over direct pesten. 
Daarom is het belangrijk de kinderen erop te wijzen dat óók verborgen pesten een echte vorm van pesten is 
die serieus genomen moet worden. 
Wat kunt u thuis doen? 

Ga het gesprek aan met uw zoon/dochter, bespreek wat acceptabel is op social media en blijf met elkaar in 
gesprek over normen en waarden.  
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
Geschiedenisproject: De kinderen hebben gepresenteerd over het project “jagers en boeren”. Ontzettend 

mooi om te zien hoe de verschillende rollen vervuld worden. Er is echt nagedacht over een goede 
taakverdeling bijv. informatie zoeken, informatie verwerken in een presentatie of knutselwerk of toneelstuk. 
Samen hebben ze er echt iets moois van gemaakt waarbij er gebruik is gemaakt van elkaars talenten. Ze 
kunnen trots op zichzelf zijn! 
Spelling: Deze week maken de kinderen de CITO van spelling. 
Beversafari: Een aantal ouders hebben al middels de mail of Klasbord aangegeven dat ze maandag 12 juni 

mee kunnen rijden. Heel fijn!!! Helaas hebben wij nu nog niet voldoende ouders. Kunt u mee? Laat het ons 
dan alstublieft z.s.m. weten via de mail. 
 
GROEP 8  meester Paul 
Foute datum: Ik had in de agenda hieronder een foutieve datum gezet. De Doemiddag op het Carmel 
is op vrijdag 10 februari en niet op 20 februari! Wilt u dit even controleren in uw agenda! 
Beversafari: We hebben genoeg ouders m.b.t. het vervoer! Dit betekent dat de safari door kan gaan! Kijk 

ook op Klasbord! 
Verwijsgesprekken: De briefjes van de verwijsgesprekken zijn vorige week meegegeven. Wilt u er op 

toezien dat ze voor 3 februari weer ingeleverd zijn! Let op! De leerlingen mogen mee (hoeft niet), het gaat 
immers over hun eigen toekomst! 
Doemiddag Carmel College: Op vrijdagmiddag 10 feb. A.s. gaan we met de gehele klas naar het Carmel 

College voor de jaarlijkse doemiddag. De leerlingen zijn al opgegeven en we gaan op de fiets. Ouders die 
het leuk vinden om mee te gaan kunnen zich bij mij aanmelden. Let op de middag duurt tot 15:45u!  
Techniekproject: Op dinsdag 28 februari starten we een techniekproject. Het thema zal dit keer “muziek” 

zijn. Meer informatie volgt nog.  
Open Dagen VO-scholen: Het is aan te raden om zo veel mogelijk open dagen van de scholen voor 

voortgezet onderwijs te bezoeken. Hier onder vindt u de data! 
Engels: De kinderen mogen zelf songteksten aandragen, waar we enkele Engelse woordjes uithalen om te 

oefenen. Elke leerling die dit leuk vindt, kan zich bij mij melden. 
Daarnaast kunnen kinderen ook Engels oefenen met de Duolingo app! 
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. 
 
Agenda voor de komende periode: 

Dinsdag  14 feb. Verwijsgesprekken  
Woensdag 15 feb. Verwijsgesprekken 
Vrijdag 10 feb. Doemiddag Carmel College (op de fiets) Let op! duurt tot 15:45u 
Dinsdag 28 feb. Start techniekproject m.m.v. Henri Pragt (Hondsrug College)(6 dinsdagen) 
Maandag 29 mei Beversafari precieze info volgt nog. 
 
Open Dagen VO: 

Woensdag 01 feb. Open dag Hondsrug College Emmen 
Woensdag 08 feb.  Open dag Terra College Emmen 
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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. 

 

Gegevens school 
 

 

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

 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
mailto:stgerardus@primenius.nl
http://www.sintgerardus.nl/
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Nieuws van de gymnastiekvereniging 
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