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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

14 februari 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
Deze 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. 

 
 
Volgende week 
Dag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 

Datum 
27-02-2017 
28-02-2017 
01-03-2017 
02-03-2017 

Tijd 
 
14:30-20:00 uur 
 
14:30-……. uur 

Activiteit 
Rosenmontag leerlingen vrij. Studiedag voor het team 
Tien-minutengesprekken 
Directie afwezig 
Tien-minutengesprekken 

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wij wensen 

iedereen een fijne 

vakantie en een heel 

gezellig Carnaval 
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Van de  van de directie 
 
 
Vrijdag is het weer groot feest in de school. De kinderen kijken nu al uit naar het Carnaval en vertellen graag 
hoe zij verkleed naar school gaan komen. Ik heb mooie knutselwerkjes gezien bij de groepen 1 en 2. 
Ik wens u alleen een heerlijke vakantie en heerlijk Carnavalsweekend.  
 
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. 
 
Rapport 
Aanstaande donderdag krijgen alle kinderen hun rapport mee naar huis. In het rapport vindt u ook een 
overzicht van de resultaten van de cito toetsen. Voorgaande jaren gaven wij deze in een envelop mee naar 
huis. Aangezien de kinderen deze week ook hun rapport krijgen, hebben we ervoor gekozen om de 
resultaten gelijk in het rapport te stoppen.  
 
Tienminutengesprekken 
Na de vakantie zijn gelijk de tienminutengesprekken (dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart). U heeft 
gisteren al de planning ontvangen voor deze gesprekken. Indien u niet op de aangewezen tijd kunt, wilt u 
dan ruilen met een andere ouder van de groep? U kunt deze wisseling dan doorgeven aan de leerkracht.  
 

Nieuws van de Brede School Barger Oosterveld 
 
 

 

 

vrijdagavond 24 februari 

KLEINTJE CARNAVAL 

Van 20 uur tot 22 uur voor groep 7 en 8 

in de Bozoozz 

Onze Raad van Elf komt op bezoek en 

voor de best verkleedde hebben we natuurlijk een prijs! 

Alaaf! 

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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Nieuws uit de groepen 
 
 
 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda 
Thema: Deze week werken we over ‘Carnaval’.  
Werkjes: De werkjes staan in het teken van Carnaval. We maken een schudkoker, de kinderen 
mogen deze versieren met stickers en plakcirkels. Daarnaast kleuren de kinderen deze week een 
kleurplaat naar keuze.  
Zingen: Deze week leren we het lied ‘Clowntje heeft een rode neus’, 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=lVoIzx70Lkw 
Versje: Vandaag leren de kinderen het versje ‘Clowntje Flipper de Flap’. De kinderen krijgen deze 
vandaag mee naar huis, deze kan ook in het liedjesmapje gedaan worden. Wellicht kan uw kind 
vandaag al een klein stukje laten horen.  
Carnaval: 
Vrijdag 17 februari vieren wij ’s morgens (8.30-12.00) carnaval. 
Alle kinderen mogen dan verkleed op school komen. ‘s Middags hebben de groepen een eigen programma 
in de klas. We gaan deze dag gewoon van 8.30-14.00 naar school. 
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: Deze week werken we over ‘Carnaval’.  
Werkjes: De werkjes staan in het teken van Carnaval. We maken een “clowntje in de hoge hoed” 
d.m.v. knippen, prikken en plakken. Daarnaast maken de kinderen van een foto van zichzelf een 
clowntje, ze knippen en plakken een hoed en een strik die ze vervolgens mogen versieren. 
Fonemisch bewustzijn: Deze week staat  de letter/klank ‘h’ centraal. De kinderen mogen van deze 
letter/klank plaatjes meenemen voor in de lettermuur. 
Carnaval: 
Vrijdag 17 februari vieren wij ’s morgens (8.30-12.00) carnaval. 
Alle kinderen mogen dan verkleed op school komen. . In de middag  hebben de groepen een eigen 
programma in de klas. We gaan deze dag gewoon van 8.30-14.00 naar school. 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Ouderhulp: 
We hebben nog niet van alle ouders een reactie ontvangen op de vraag wie wil helpen bij het lezen op de 
maandag en donderdag. 
Wilt u alsjeblieft reageren op de oproep op klasbord? 
Ook als u niet kunt helpen.  
Zo is het voor ons duidelijk dat alle ouders het bericht hebben gelezen.  
Lezen: Het leesproces gaat in groep 3 erg snel, het is belangrijk voor het leesproces dat thuis ook flink 
geoefend wordt met woordjes lezen en het lezen van teksten. Deze week leren de kinderen het woord ring. 
De letter die daarbij hoort is de –ng-. Woensdag leren we dat woorden die eindigen op ‘d’, als een ‘t’ worden 
uitgesproken, bijvoorbeeld ‘hond’ en ‘bed’. En er zijn woorden die eindigen op ‘b’ en dat spreek je uit als ‘p’, 
bijvoorbeeld ‘heb’ en ‘web’. 
We lezen deze week vooral blz.  3 t/m 6 uit ‘Veilig en vlot’. Het zou fijn zijn als u deze blz. thuis ook met uw 
kind leest. 
Rekenen: Deze week oefenen we het splitsen tot 10, het tellen van kleine hoeveelheden en het optellen en 
aftrekken m.b.v. het rekenrek.  
Schrijven: We zijn afgelopen vrijdag in het derde schrijfboekje begonnen. De kinderen leren nu om aan 
elkaar te schrijven.  
Carnaval: Vrijdag 17 februari vieren wij ’s morgens (8.30-12.00) carnaval. Alle kinderen mogen dan verkleed 
op school komen. In de middag  hebben de groepen een eigen programma in de klas. We gaan deze dag 
gewoon van 8.30-14.00 naar school. 
 



Nieuwsbrief van de Sint Gerardusschool schooljaar 2016-2017 

 
4 

GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Ouderhulp: 
We hebben nog niet van alle ouders een reactie ontvangen op de vraag wie wil helpen bij het lezen op de 
maandag en donderdag. 
Wilt u alsjeblieft reageren op de oproep op klasbord? 
Ook als u niet kunt helpen.  
Zo is het voor ons duidelijk dat alle ouders het bericht hebben gelezen.  
Taal: We gaan verder met het 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 leren de kinderen de spellingregel ‘Woorden met een stomme e achteraan’: 
In veel woorden hoor je een u achteraan, maar je schrijft een e. 
Schrijven: We leren de hoofdletter E en S schrijven. 
Rekenen: We gaan verder met het thema ”Boeken”. We 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. 

Ook blijven we de + en – sommen tot 100 oefenen. 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.  
In de klas oefenen we regelmatig context sommen (redactiesommen/rekenverhaaltjes).  
Op de site www.redactiesommen.nl kunt u ook zelf werkbladen maken om thuis te oefenen. 
Tafels: 

Donderdag 16 februari is de toets van de tafel van 10. 

 
GROEP 5     juf Harma  
Carnaval: 
Vrijdag 17 februari vieren wij ’s morgens (8.30-12.00) carnaval. 
Alle kinderen mogen dan verkleed op school komen. 
In de middag  hebben de groepen een eigen programma in de klas. 
We gaan deze dag gewoon van 8.30-14.00 naar school, de kinderen moeten dan ook gewoon hun fruit en 
lunch meenemen. 
Ouderhulp: 
We hebben nog niet van alle ouders een reactie ontvangen op de vraag wie wil helpen bij het lezen op de 
maandag en donderdag. 
Wilt u alsjeblieft reageren op de oproep op klasbord? 
Ook als u niet kunt helpen.  
Zo is het voor ons duidelijk dat alle ouders het bericht hebben gelezen.  
Taal: 
We werken rond het thema “Een kwestie van tijd”. 
De verjaardagen van de kinderen hebben we besproken. 
Als je 15-2 jarig bent …wanneer is dat dan eigenlijk?  
Spelling:  
We werken nog een week aan de verbuiging f/v en s/z. 
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, 

en de s een z. 
Alle kinderen hebben vorige week nieuwe inloggegevens ontvangen van Bloon.  
Er kan dus weer volop geoefend worden! 

http://www.sommenmaker.nl/
http://www.redactiesommen.nl/
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Rekenen:.  
De leerlingen hebben met blokjes verschillende blokkenbouwsels maken die ze met behulp van 
plattegronden en hoogtegetallen beschrijven.  
De leerlingen creëerden de prachtigste bouwwerken! 
De volgende onderwerpen staan de komende periode centraal: 

- Optellen en aftrekken tot en met 1000: 567+7, 134+20, 466-8, 378-50 
- Oplossen van contextvraagstukjes 
- Delen in formele somnotatie 
- Meetkunde/ ruimtelijke oriëntatie: bouwen met blokjes en plattegronden met hoogtegetallen 

tekenen. 
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 kwam er een gastdocent vertellen over de bever.  
Op klasbord staan enkele foto’s. 
De leerlingen waren erg enthousiast. 
KIVA 
Met de klas kijken we even terug naar wat er precies bedoeld wordt met pesten en we benoemen dat pesten 
pijn doet.  
We luisteren naar verhalen van gepeste kinderen. 
We bespreken de gevolgen van pesten: 
Kinderen die steeds opnieuw worden gepest zijn in vergelijking met anderen: 

- Ongelukkiger 
- Verdrietiger 
- Meer verlegen 
- Meer gestrest 
- Vaker ziek 
- Vaker niet op school 

Veel slachtoffers zijn iedere dag bang om naar school te gaan. 
Het pesten zelf is niet alleen heel naar op het moment dat het gebeurt, gepeste kinderen kunnen er nog lang 
last van hebben. 
Samen met de kinderen zoeken we naar manieren hoe ze iets voor een slachtoffer zouden kunnen doen.  
Fijne vakantie: 
Ik wens iedereen een fijne vakantie! 
Dinsdag 28 februari hoop ik iedereen weer te kunnen begroeten! 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Gastlessen “Het Drents Landschap”: Vrijdag was er weer een gastdocent bij ons op school om t vertellen 
over de bever. We hebben er weer van genoten. Foto’s zijn te zien op klasbord.  
Op vrijdag 10 maart is de laatste les. We gaan het dan hebben over de groene snelweg.   
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” , “De roze rapper” en “De zee kwam door de brievenbus”. Deze week gaan de 
vragen over “Meester Kikker”!   
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 
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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!    
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.  
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). 
KiVa: Tijdens de weekgesprekken die op vrijdag plaatsvinden hebben we het o.a. over het over onze groep. 
De kinderen krijgen dan de gelegenheid om te vertellen hoe de week was en wat hun eigen bijdrage was. 
We kijken tevens vooruit en maken afspraken voor de komende week. Wanneer er iets speelt in de groep 
wordt het hier vaak benoemd door de kinderen zelf.  
Carnaval: Op vrijdag a.s. hebben we de hele dag feest! Zou het niet fantastisch zijn als alle kinderen 
verkleed op school komen om samen carnaval te vieren? De raad van elf deelt een prijs uit voor de beste 
verkleding.  
Vakantie: Langs deze weg wens ik iedereen een fijne vakantie en veel plezier tijdens carnaval! Op dinsdag 
28 februari zien we elkaar weer op school.  
 
GROEP 7 juf Esther en juf Patricia 
We wensen iedereen een hele fijne vakantie en veel plezier tijdens carnaval! 
Juf Inge: juf Jacqueline is sinds deze week met zwangerschapsverlof. We wensen haar een fijne 
zwangerschapsverlof. Juf Inge zal haar taken overnemen en groep 7 ondersteunen tijdens haar verlof.  
Carnaval: Vrijdag 17 februari vieren wij ’s morgens (8.30-12.00) carnaval. 
Alle kinderen mogen dan verkleed op school komen. 
In de middag hebben de groepen een eigen programma in de klas. 
We gaan deze dag gewoon van 8.30-14.00 naar school, de kinderen moeten dan ook gewoon hun fruit en 
lunch meenemen. 
Geschiedenis: We zijn gestart met een nieuwe project. De komende tijd werken we over De Tweede 
Wereldoorlog. 
Taal: Deze week ronden we het blok af met een toets. 
Rekenen: We zijn gestart met een nieuw hoofdstuk. In het nieuwe hoofdstuk staat bouwmarkt Bouw 
Gauw centraal. In een bouwmarkt moet er veel gerekend worden. Als de kamer wordt behangen, 
geverfd als er tapijt gelegd wordt of als er nieuwe tegels in de tuin komen. Zo gaan de kinderen bezig 
met oppervlakte en omtrek berekenen van verschillende figuren, kommagetallen halveren en 
verdubbelen en gelijknamig maken van ongelijknamige breuken. 
 
GROEP 8  meester Paul 
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! 
Techniekproject: Op dinsdag 28 februari starten we een techniekproject. Het thema zal dit keer “muziek” 
zijn. Meer informatie volgt nog.  
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 17 feb. Carnaval op school 
Maandag 27 feb. Rosenmontag (kinderen vrij) 
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Dinsdag 28 feb. Start techniekproject m.m.v. Henri Pragt (Hondsrug College)(6 dinsdagen) 
Dinsdag 14 mrt. Informatieavond op het Terra College voor ouders 
Woensdag 15 mrt. Doemiddag voor leerlingen die sterk overwegen om naar Terra te gaan. 
Dinsdag 21 mrt. Voorstelling Atlastheater (16:00u) 
Maandag 29 mei Beversafari precieze info volgt nog. 
 
 

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/

