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Agenda 
 
 
 
Deze week 
Dag 
Dinsdag 
Donderdag 

Datum 
07-02-2017 
09-02-2017 

Tijd 
Hele dag 
v.a. 10:30 uur 

Activiteit 
Directie afwezig 
Directie afwezig 

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

 
 
Volgende week 
Dag 
Dinsdag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
Vrijdag 

Datum 
14-02-2017 
14-02-2017 
15-02-2017 
16-02-2017 
17-02-2017 
17-02-2017 

Tijd 
14:30-16:00 uur 
19:30 uur 
Ochtend/middag 
14:00 uur 
 
Hele dag 

Activiteit 
Teamvergadering 
Ov vergadering 
Gezelschapsspelletjes groep 1 en 2 
Rapport mee 
Carnaval op school 
Directie afwezig-studiedag 
 

    
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 
 
 
Tijdens de studiedag van gisteren is het team bezig geweest met analyses van de resultaten van alle 
leerlingen. De intern begeleider is de hele dag aanwezig geweest om samen met de leerkrachten naar de 
resultaten te kijken.  
 
Ik ben de laatste tijd vaker uit school. Dat komt doordat ik naast directeur van deze school ook lid ben van 
het auditteam en voorzitter van het cluster FMH. Ik heb regelmatig overleg op het bestuurskantoor in Oude 
Pekela of een audit op een school van onze stichting. Tijdens een audit ben ik een hele dag afwezig.  
Mijn mail lees ik dagelijks (behalve in het weekend), dus bij vragen kunt u mij altijd mailen en een afspraak is 
zo gemaakt.  
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 
 
Carnaval 

Vrijdag 17 februari vieren wij ’s morgens (8.30 – 12.00 uur) carnaval op 
school. Alle kinderen mogen dan verkleed op school komen. 
’s Middags hebben alle kinderen een eigen programma inde klas. We 
gaan er een gezellige dag van maken! De kinderen gaan deze dag 
gewoon van 8.30 – 14.00 uur naar school. 
 
 
 

Nieuws van de BSO 
 
 
 

BSO nieuws 

De maand januari stond in het teken van sneeuw en ijs. En we hadden geluk want er was 

warempel wat sneeuw gevallen en het heeft ook een periode flink gevroren. Als we buiten 

waren konden we lekker glijden op een baantje van ijs op het plein.                                                    

                      
En ik glibberde natuurlijk gewoon mee. Ook zagen we prachtig bevroren webben waar je de 

ijskristallen goed kon zien van dichtbij. Maar ook binnen in de bso was er sneeuw. We hebben 

sneeuwkristallen geknipt en opgehangen. We hebben cup cakes gebakken met een 

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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sneeuwpop erop. We hebben pinguïns geknutseld op een ijsschots. En we hebben zelf 

sneeuw gemaakt en daar een sneeuwpop van geboetseerd. 

           

 Echt een maand om de koude rillingen van te krijgen. En daarom staat februari in het teken 

van vurige warmte. De (nep) open haard brand al en we gaan meer dingen verzinnen waar we 

het warm van gaan krijgen. 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Thema: Deze week werken we over de winter en over Valentijnsdag.  
Werkjes: Deze week gaan de kinderen een sneeuwvlok maken. Van wit chenille draad is de vorm van 
de sneeuwvlok al gemaakt, de kinderen mogen deze gaan versieren met strijkkralen en andere 
kraaltjes. Daarnaast staat een werkje in het teken van Valentijnsdag. Hier willen we niet te veel over 
verklappen, maar de papa’s en mama’s moeten de brievenbus de komende dagen maar goed in de 
gaten houden .  
Zingen: Deze week leren we het lied ‘Allerbeste vriendjes’, 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 op internet te vinden door de volgende link in te voeren in 
de adresbalk: https://www.youtube.com/watch?v=FmnnSZrB9lY 
Versje: Donderdag leren de kinderen het versje ‘Kusjes’. De kinderen krijgen deze vrijdag mee naar 
huis, deze kan ook in het liedjesmapje gedaan worden. Wellicht kan uw kind donderdag al een klein 
stukje laten horen.  
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: Deze week werken we over ‘Valentijnsdag’. Op de lichttafel mogen de kinderen met 
suikerklontjes een mooie valentijnscreatie maken. Juf Marieke heeft ‘roze/rode’ zoutdeeg gemaakt. Er 
zijn meerdere kleurplaten, er mag getekend en gekleid worden en nog veel meer….  
Werkjes: Het werkje staat in het teken van Valentijnsdag. Hier willen we niet te veel over verklappen, 
maar de papa’s en mama’s moeten de brievenbus de komende dagen maar goed in de gaten houden 
. Daarnaast maken de kinderen deze week een werkblad omtrent woorden en letters.  
Fonemisch bewustzijn: Morgen leren de kinderen de letter/klank ‘h’. De kinderen mogen van deze 
letter/klank plaatjes meenemen voor in de lettermuur. 
 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Ouderhulp: 
Vandaag staat er een oproep voor ouderhulp op klasbord.  

https://www.youtube.com/watch?v=FmnnSZrB9lY
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Wilt U alsjeblieft allemaal reageren? Ook als u niet kunt helpen. Zo is het voor ons duidelijk dat alle ouders 
het bericht hebben gelezen. We hopen dat veel ouders willen én kunnen helpen. 
Lezen:  
Deze week starten we met kern 7. De kinderen leren het woord schip en de letter –sch-.  
Rekenen: Deze week starten we met blok 7 Winter van rekenen. We oefenen deze week het herkennen van 
getalbeelden op het rekenrek, het splitsen van getallen en we oefenen het tellen. 
Vorige week hebben we blok 6 afgerond met een toets. Als u graag wilt weten hoe uw kind de toets heeft 
gemaakt, kunt u dit in Parnassys lezen. 
We zijn ook flink aan het oefenen met het automatiseren van de sommen tot 10.  
Schrijven: Deze week leren de kinderen de letter –sch- schrijven. We blijven de letters die we al geleerd 
hebben herhalen.  Vrijdag starten we in het derde schrijfschriftje. Hierin oefenen we het aan elkaar schrijven. 
 
 
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Ingrid 
Ouderhulp: 
Vandaag staat er een oproep voor ouderhulp op klasbord.  
Wilt U alsjeblieft allemaal reageren? Ook als u niet kunt helpen. Zo is het voor ons duidelijk dat alle ouders 
het bericht hebben gelezen. We hopen dat veel ouders willen én kunnen helpen. 
Taal: 
We gaan starten met een nieuw thema ”Daar heb ik voor geleerd” De volgende doelen komen aan de orde: 
-Dubbelwoorden maken zoals “verfroller”. 
-Dubbel woorden uitleggen. 
-Naamwoorden uitbreiden tot een groep bijvoorbeeld “De grote bruine hond” 
Spelling: 
Deze week herhalen we een aantal spellingregels: 
-Woorden die eindigen op –acht, -echt, -icht, -ocht, -ucht schrijf je altijd met –cht. 
-Woorden met –eeuw, -ieuw, -uw. Als de –w de laatste letter van een klankgroep is, dan komt er altijd een 
  –u voor. 
- Aai, -ooi en -oei zijn vaste klankgroepen 
Schrijven: 
We leren de hoofdletter “Z” schrijven. 
Rekenen: 
Ook hier starten we met een nieuw thema ”Boeken”. We gaan werken aan de volgende doelen: 
- Op tempo optellen en aftrekken. 

- Optellen, aftrekken en vermenigvuldigen naar aanleiding van een verhaal. 

- Bepalen van tijden; hele en halve uren en kwartieren op een analoge klok. 

- Hoeveelheden schaten en plaatsen op de getallenlijn. 

Tafels: 

De komende twee weken besteden we aandacht aan de tafel van 10. Donderdag 16 februari is er een 

toets over deze tafel. 

 
GROEP 5     juf Harma  
Ouderhulp: 
Vandaag staat er een oproep voor ouderhulp op klasbord.  
Wilt U alsjeblieft allemaal reageren? Ook als u niet kunt helpen. Zo is het voor ons duidelijk dat alle ouders 
het bericht hebben gelezen. We hopen dat veel ouders willen én kunnen helpen. 
Taal: 
We gaan van start met het thema “Een kwestie van tijd”. 
Begrippen die aan de orde komen zijn: de seizoenen- de jeugd – de tijd – de baby’s – de kinderen – de grote 
mensen – de oude mensen – de groei – de bloei – het verval – oud – rimpels etc. 
We gaan overeenkomsten proberen te vinden tussen de mensen en de natuur. 
Spelling:  
 De kinderen ervaren dat bij verbuiging een f vaak een v wordt en de s een z. De kinderen oefenen met deze 
verbuigingen, ook in omgekeerde volgorde, en leren woorden met een f/v of s/z correct te schrijven. 

Als je een woord dat eindigt op een f of s langer maakt, 

dan wordt de f vaak een v, 
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en de s een z. 
 
Rekenen:.  
We zijn van start gegaan met een nieuw blok. 
In dit blok staan vier wijken van de stad Plusburg centraal: Het Zand, Het Hout, Hoogland en 
Laagmeer. 
In de lessen gaat het over allerlei mensen en activiteiten in deze stadswijken. 
Zo komt aan de hand van allerlei gegevens van de bewoners van de stad het aflezen en interpreteren 
van tabellen aan de orde. 
Ook is er een architect die voor elk van de vier stadswijken een nieuw wijkcentrum mag ontwerpen. 
Aan de hand van dit onderwerp gaan de leerlingen met blokjes verschillende blokkenbouwsels maken 
die ze met behulp van plattegronden en hoogtegetallen beschrijven.  
Thuis oefenen. 
Op de hier genoemde website staan leuke spelletjes om thuis het rekenen te oefenen. 
http://www.digipuzzle.net/ 
Gastlessen “Het Drents Landschap”:  
Vrijdag 10 februari komt er weer een gastdocent vertellen over de bever.  
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Gastlessen “Het Drents Landschap”: Vrijdag komt er weer een gastdocent vertellen over de bever. We 
verheugen ons nu al!  
Leesvirus:  
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”, 
“Het geheim van de dolfijnen” en “De roze rapper”. Deze week gaan de vragen over “De zee kwam door de 
brievenbus”.  
Het project wordt, zoals reeds aangegeven, afgesloten met een “Leesvirus feest” in de bibliotheek. Onze 
groep heeft de uitnodiging inmiddels ook ontvangen. Wij mogen op donderdag 6 april van 10.45 uur 
tot 11.45 uur op het feest komen. De kinderen krijgen de gelegenheid om leuke activiteiten te doen 
rondom de 10 boeken. Er is ook een groot “Ren je rot- spel” en de winnaar van de quiz wordt in het 
zonnetje gezet. We zoeken ouders die ons kunnen brengen en halen. We vertrekken vanaf school om 
10.15 uur. Ouders zijn van harte welkom om mee te gaan naar de bibliotheek.   
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:  
Dit is de laatste week dat we ons bezig houden met Cito. Een aantal kinderen gaan AVI- lezen.     
Geschiedenis:  
Door ziekte zijn er nog een paar groepjes die de Romeinen moeten presenteren. 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 gaan we verder met de middeleeuwen.  
Taal:  
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.  
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Spelling: We blijven aandacht besteden aan “W1” (werkwoorden in de tegenwoordige tijd) centraal en we 
gaan beginnen met “Politie” (als je in een woord tsie of sie hoort, schrijf je tie). 
Voorstelling Atlastheater: Allereerst een bedankje voor de ouders die zich opgegeven hebben om te rijden 
en begeleiden! De kinderen die gaan hebben vandaag de kaarten en de planning ontvangen. 
     
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
Filmfestival: Vanmorgen zijn we naar het Soroptimist filmfestival geweest. Het was een geslaagde ochtend 
met een indrukwekkende film. Vanwege een technische storing mochten we namelijk kijken naar de film 
“kappen” gebaseerd op het boek van Carry Slee. Een film waarbij pesten, groepsdruk en dreiging centraal 
staat. Dit sluit mooi aan bij de onderwerpen die centraal staan tijdens de KIVA lessen. Na de film konden de 
kinderen ook goed benoemen welke “verschillende rollen” (bijv. slachtoffer, pester, meeloper, versterker, 
verdediger) werden vervuld door de personen in de film. Ouders die meegefietst hebben, bedankt voor jullie 
hulp! 
Topomaster: Reminder….  De komende periode (maand februari) is het de bedoeling dat de kinderen blok 
B gaan oefenen. Dit kan zowel op school als thuis. Het gaat om de volgende levels: Level 4 Noord-Europa, 
level 5 Verenigd Koninkrijk en Ierland en level 6 Nederland en België. Begin maart maken ze hier een 
tussentoets over. 
Voorstelling Atlastheater: Denk nog even aan het inleveren van de briefjes! Wanneer alle briefjes terug 
zijn, zal er een planning gemaakt worden. De planning + kaartjes zullen begin maart meegegeven worden, 
aangezien de voorstelling pas dinsdag 21 maart is. 
Rekenen: Deze week ronden we blok 6 af met een toets. 
 
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 met de indeling van de verwijsgesprekken (tijden) zijn vorige week 
meegegeven. 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! 
We vertrekken om 13:15 stipt! (Bij de kerk)  
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: 
Vrijdag 10 feb. Doemiddag Carmel College (op de fiets) Let op! duurt tot 15:45u 
Vrijdag 17 feb. Carnaval op school 
Dinsdag  14 feb. Verwijsgesprekken  
Woensdag 15 feb. Verwijsgesprekken 
Maandag 27 feb. Rosenmontag 
Dinsdag 28 feb. Start techniekproject m.m.v. Henri Pragt (Hondsrug College)(6 dinsdagen) 
Dinsdag 21 mrt. Voorstelling Atlastheater (16:00u) 
Maandag 29 mei Beversafari precieze info volgt nog. 
 
Open Dagen VO: 
Woensdag 08 feb.  Open dag Terra College Emmen 
 
 
 

iPad Service 
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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 
 
 

Zoeken en vinden 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 3, thema 1 

 

 

In de week vanaf 13 febr. voor de voorjaarsvakantie en de twee weken erna t.m. 10 maart werken we 

met Trefwoord aan het thema “Zoeken en vinden”. 

 

Iedereen loopt wel eens te zoeken: je bent je sleutels kwijt of het konijn is uit 

zijn hok ontsnapt. Het bijzondere is dat je pas gaat zoeken als je iets mist. Het 

voelt niet goed. Er ontbreekt iets. Je hebt dat wat je zoekt écht nodig. Dat wat 

voor jou waarde heeft, wil je bij je hebben en je gaat zoeken als het weg is.  

En wat voel je als je het teruggevonden hebt? Opluchting…? Fijn gevoel? 

Vreugde misschien? “Ik ben blij dat ik het terug heb!”, zeggen mensen vaak na 

zo’n zoektocht. “Ik had niet geweten wat ik zonder (jou) zou moeten doen.”  

De kinderen gaan ontdekken wat zij missen als ze iets, of misschien iemand, 

kwijt zijn. “Waar is Knijn?”, horen ze in de onderbouw. Ze leren dat bepaalde 

mensen, dieren en dingen belangrijk voor hen zijn en dat je die niet kwijt wilt.  

 

Bij die ervaring van iets kwijt zijn en op zoek gaan passen de verhalen die Jezus zijn leerlingen vertelde, 

bv. over die herder die één van zijn honderd schapen kwijt is en alles op alles zet om die ene terug te 

vinden. Of die vrouw die één van haar tien muntjes zoekt. En niet te vergeten die vader die één van zijn 

twee zoons kwijt is, vaak de ‘verloren zoon’ genoemd, maar gaat het om de zoon of ‘de goede vader’?  

Als Jezus zulke verhalen vertelt, moet je even goed nadenken. Het zijn gelijkenissen die méér vertellen. 

Je moet zoeken wat de betekenis is en als je het verhaal goed door je heen laat 

gaat, vind je een betekenis. De kinderen doen dat ook. Waar gaan die verhalen 

over? Over ons? Dat wij ook zoeken als we iets kwijt zijn? En waarom doen we 

dat dan? Het zoeken is één kant van het verhaal.  

De andere kant van het verhaal is dat ieder van ons gevonden wil worden,  

gemist of gezocht wil worden… door anderen… of door God. Jezus vertelt in zijn 

verhalen dat voor God alle mensen erbij horen, ook als ze even kwijt zijn om 

welke reden dan ook. Dat begreep niet iedereen in Jezus’ tijd. Of ze snapten 

het wel, maar ze wilden er niets van weten. Ze wilden niets te maken hebben 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
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met tollenaars, lammen of blinden: die hoorden er toch niet bij. En ze vonden dat ze zich daar niet druk 

over hoefden te maken. 

 

Dan komt de vraag aan de kinderen: Waar zie jij naar om? Waar zoek jij naar? Met wie voel jíj je 

verbonden? Voor wie voel jíj je verantwoordelijk?  

“We kunnen niemand missen!”, ontdekken de kinderen van de onderbouw.  

“We zijn ook verantwoordelijk voor…”, bedenken kinderen in midden- en bovenbouw. 

 

In diezelfde tijd is het Carnaval en op 1 maart begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd. Juist dan is 

het tijd om - met Jezus’ verhalen - na te denken over wat er zoek is in het leven van sommige mensen. 

Misschien kunnen we helpen zoeken. Wie zoekt, die vindt. Dat gaan we doen. 

 
 
 

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/

