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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

2017 
 

Agenda 
 

 
 
Deze week 

Dag 
Woensdag 
Donderdag 
 

Datum 
10-05-2017 
11-05-2017 

Tijd 
 

Activiteit 
Groep 8 kamp & directie afwezig 
Atletiekmorgen groepen 5 t/m 8 

    
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  

Datum 
15-05-2017 

Tijd 
14:30 – 16:00 uur 

Activiteit 
Teamvergadering 

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

Mededelingen 
 

 

Sponsorloop  
17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 
uur. Alle kinderen doen hieraan mee. U bent van harte welkom om de kinderen te komen 
aanmoedigen. Tijdsindeling  10.00 u Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door 
enkele groep 8 leerlingen    
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen    
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen      
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen    
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen    
Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan. Deze moet uiterlijk 12 mei 
ingeleverd zijn bij de leerkracht. We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!  
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Nieuws van de BSO 
 

 
Het lente thema voor de maand april was bloemen en gras. Op een spaarzame warme dag 

konden we gras voeren aan paarden in de wei. Ook werd de winterse tak op het raam 

veranderd in een tak vol met bloesem. Rond Pasen werd er natuurlijk ook een ei geverfd. Ik 

had een ei uitgeblazen zodat hij lang bewaard kan worden en opgehangen kan worden aan 

de Paastak.         
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In de Paastak gingen we meer knutselen binnen het thema gras en bloemen. Ten eerste 
bloemetjes van strijkkralen en vervolgens wollen vogeltjes. Het moesten grasparkietjes 
worden, maar uiteindelijk leken ze meer op angry birds. Wel zo leuk natuurlijk. We sloten de 
maand af met een vruchtentaartje. We bakten van bladerdeeg en appel, peer of banaan ieder 
een eigen taartje met een bloemmotiefje. 

                                         
Na de vakantie in april gaan we in mei werken met het thema lucht. Nu maar hopen op warme 
dagen met geen wolkje aan de lucht zodat we luchtige kleding kunnen dragen. En anders 
weet ik nog wel een spel te bedenken waar een vreemd luchtje aan zit. 

 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 

GROEP 1  juf Sarah, juf Linda en juf Karen 

Thema: Deze week staat natuurlijk nog in het teken van Moederdag. Daarnaast liggen er al meerdere 
materialen, passend bij het thema lente, klaar. Zo is de huishoek omgetoverd tot een heuse 
bloemenwinkel! Daarnaast mogen de kinderen op de gang een terras van houten blokken aanleggen.  
Werkjes: Deze week maken de kinderen allemaal een ketting, middels het rijgen van strijkkralen. Een 
prachtige oefening voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Daarnaast gaan de kinderen deze week 
allemaal puzzelen, passend bij hun eigen niveau.   
Liedje: Tja... dat, lieve mama's, blijft nog even ons geheimpje :)  
Gisteren heeft u een mailtje ontvangen met daarin een opname van het lied.  
Versje: Ook dat, lieve mama's, blijft nog even ons geheimpje :)  
 
Sponsorloop:17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.  
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.  
Alle kinderen, die deze dag aanwezig zijn, doen hieraan mee.  
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.   
Tijdsindeling:  
10.00 u                  
Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen     
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10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     
Vóór de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan.    
Deze moet uiterlijk 12 mei ingeleverd zijn bij de leerkracht.    
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!      

 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Fonemisch bewustzijn: Vorige week leerden we de nieuwe letter/klank 'aa'. Plaatjes of voorwerpen die 
beginnen met deze letter/klank mogen meegenomen worden voor in de lettermuur.  
Thema: Deze week staat ook in het teken van Moederdag. Daarnaast liggen er al meerdere 
materialen, passend bij het thema lente, klaar. Zo is de huishoek omgetoverd tot een heuse 
bloemenwinkel!   
Liedje: Tja... dat, lieve mama's, blijft nog even ons geheimpje :)   
Versje: Ook dat, lieve mama's, blijft nog even ons geheimpje :)  
Sponsorloop:17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.  
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.  
Alle kinderen doen hieraan mee.  
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.   
Tijdsindeling  :  
10.00 u                  
Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen     
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     
Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan.    
Deze moet uiterlijk 12 mei ingeleverd zijn bij de leerkracht.   
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!   

 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: Deze week lezen we woorden met een open lettergreep, zoals jaren, zomer, lezen en lopen 
(de spelling van deze woorden is nog niet aan de orde).    
We lezen deze week vooral blz.  5 t/m 8 uit ‘Veilig en vlot kern 10’, het zou fijn zijn als u deze blz. thuis 
ook met uw kind leest.   
Rekenen: Deze week oefenen we met het handig rekenen, het toepassen van het =teken en 
pijlentaal, het maken van sprongen op de getallenlijn, het bepalen van het midden, het automatiseren 
van de sommen tot 20 en het rekenen in een opteltabel.   
Schrijven: We besteden aandacht aan het maken van de juiste verbindingen.  
Sponsorloop:17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.  
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.  
Alle kinderen doen hieraan mee.  
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.   
Tijdsindeling:  
10.00 u  Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen     
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     
Vóór de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan.    
Deze moet uiterlijk 12 mei ingeleverd zijn bij de leerkracht.    
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!  
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Taal: Deze week sluiten we blok 14 'Verkeer is overal' af met een toets. Daarna starten we met blok 15 'Voel 
je fris'. In dit blok leren de kinderen met elkaar in discussie te gaan of hygiëne, praten over culturele 
gebruiken, een woordweb maken bij het onderwerp en leren werken met naamwoorden en doewoorden. 
Spelling: Deze week staat de regel van toren centraal. De kinderen leren woorden met een open lettergreep 
in delen te verdelen. Ze leren de klanken a, e, o, u als lang herkennen en leren de woorden juist te schrijven.  
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Rekenen: Deze week wordt er gewerkt aan blok 11 'Spelletjes'. De kinderen leren het meten van lijnstukken 
met een liniaal, handig optellen t/m 100, getallen plaatsen op de getallenlijn tot 160, de tafels 2, 3, 4, 5 en 10 
worden geoefend en toegepast en klokkijken waarbij ze oefenen met hele en halve uren en kwartieren.  
Schrijven: Deze week staan de hoofdletter en de kleine letter x en q centraal.  
 
GROEP 5     juf Harma   
Hamer: 
Wilt u uw zoon/dochter een kleine hamer meegeven naar school? 
Graag voorzien van naam. 
Vrijdag 12 en 19 mei gaan we ermee werken (vanaf  kwart voor 1) 
Voor deze activiteit zou ik het fijn vinden wat hulptroepen te hebben.  
Dus.....moeders, opa's, oma's.....als u wilt helpen , GRAAG! 
Geeft u het even door als u komt helpen? 
(vaders mogen helaas niet helpen) 
Atletiek dag:  
Donderdag 11 mei is de jaarlijkse atletiekdag voor de groepen 5 t.m.8.  
Alle kinderen worden die dag op de fiets op school verwacht.  
We sporten van ongeveer negen tot kwart voor twaalf op de atletiek baan.  
Uiteraard bent u van harte welkom om te komen kijken.  
We verwachten de kinderen die dag in sportkleding op school, het is handig als de kleding voorzien is 
van naam.  
Net als op andere schooldagen moeten de kinderen fruit en lunch mee.  
Wat extra drinken, wat extra fruit en of een extra boterham kan op die dag natuurlijk geen kwaad.  
Na de atletiekochtend lunchen we, net als andere dagen, op school.  
De IPAD wel graag meenemen, in de middag hebben we gewoon les. (uiteraard blijft de ipad op 
school)  
Sponsorloop:  
17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.  
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.  
Alle kinderen doen hieraan mee.  
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.   
Tijdsindeling  :  
10.00 u                  
Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen     
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     
10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     
Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan.    
Deze moet uiterlijk 12 mei ingeleverd zijn bij de leerkracht.   
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!   
Taal:        
We gaan van start met een nieuw thema. "Plaaggeesten en Pestkoppen".   
Spelling:         
Deze week komt er geen nieuwe categorie aan bod. 
Rekenen:        
De volgende onderdelen staan centraal gedurende dit blok:   
-handig optellen van geldbedragen (leuk om samen te doen tijdens het boodschappen doen)   
-de tafels van 1 t.m. 10    
-delen met rest ( het beheersen van de tafels is heel belangrijk bij dit type som)  
-bepalen van tijdsduur   
-door middel van afpassen en meten bepalen hoeveel blokken er in een doos kunnen.   
Verschillende onderdelen zijn uitermate geschikt om er ook thuis mee te oefenen in een 
betekenisvolle situatie.   
Doet u mee?   
Het zal uw zoon /dochter enorm helpen!   
Aan het einde van deze week maken we de toets.  
Thuis oefenen:       
Op de hier genoemde website staan leuke spelletjes om thuis het rekenen te oefenen. 
http://www.digipuzzle.net/         

http://www.digipuzzle.net/
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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.    
Schoolreis: 
Groep 5 gaat maandag 3 juli op schoolreis naar Drouwenerzand. 
Voor deze dag ben ik op zoek naar ouders/grootouders die ons kunnen brengen en halen. 
We vertrekken rond 9.15 van school.  
's Middags gaan we om 15.30 uur weer richting school. 
Wilt u ons brengen/halen dan kunt u dat bij de leerkracht kenbaar maken! 
Beversafari. 
Maandag 22 mei gaan we op beversafari. 
De beversafari vindt plaats in het Annermoeras. 
Wat mee te nemen/kledingvoorschrift 
We adviseren om van te voren goed het weerbericht in de gaten te houden. 
Bij regenachtig weer gaat de beversafari gewoon door.  
Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:  

-          Kleren die vies mogen worden  
-          Regenjas + regenbroek  
-          Dichte schoenen/laarzen 

Bij zonnig weer:  
-          Kleren die vies mogen worden 
-          Jas  
-          Dichte schoenen 
-          Lange mouwen shirt 
-          Lange broek  
-          Petje + zonnebrand  

Vergeet niet om óók bij mooi weer een jas mee te nemen, aangezien de wind soms nog verrassend 
fris kan zijn. 
 Vanwege kans op eventuele teken adviseren wij om de leerlingen een lange broek en een lange 
mouwen shirt te laten dragen.  
Uiteraard kunnen de leerlingen wat eten en drinken meebrengen.  
We vertrekken deze ochtend zo snel mogelijk na 8.30 uur.  
De Ipad en de lunchtrommel blijven gewoon op school. 
Landenproject. 
Van verschillende leerlingen hoor ik enthousiaste verhalen over de werkstukken. 
24 mei is de uiterste inleverdatum, 2 juni is de tentoonstelling waar ze hun gekozen land kunnen 
presenteren. Heeft u hier vragen over dan bent u uiteraard van harte welkom!  
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Atletiek dag:  
Donderdag 11 mei is de jaarlijkse atletiekdag voor de groepen 5 t.m.8.  
Alle kinderen worden die dag op de fiets op school verwacht.  
We sporten van ongeveer negen tot kwart voor twaalf op de atletiek baan.  
Uiteraard bent u van harte welkom om te komen kijken.  
We verwachten de kinderen die dag in sportkleding op school, het is handig als de kleding voorzien is 
van naam.  
Net als op andere schooldagen moeten de kinderen fruit en lunch mee.  
Wat extra drinken, wat extra fruit en of een extra boterham kan op die dag natuurlijk geen kwaad.  
Na de atletiekochtend lunchen we, net als andere dagen, op school.  
De IPAD mag thuis blijven. 's Middags gaan we lekker knutselen voor moederdag!  
  
Sponsorloop:  
17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda.  
Deze sponsorloop is van 10.00 uur tot 11.10 uur.  
Alle kinderen doen hieraan mee.  
U bent van harte welkom om de kinderen te komen aanmoedigen.   
Tijdsindeling  :  
10.00 u                  
Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen     
10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     
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10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       
10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     
10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     
Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan.    
Deze moet uiterlijk 12 mei ingeleverd zijn bij de leerkracht.   
We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen! 
Beversafari. 
Maandag 22 mei gaan we op beversafari. 
De beversafari vindt plaats in het Annermoeras. 
Wat mee te nemen/kledingvoorschrift 
We adviseren om van te voren goed het weerbericht in de gaten te houden. 
Bij regenachtig weer gaat de beversafari gewoon door.  
Bij bewolkt weer/kans op (lichte) regen:  

-          Kleren die vies mogen worden  
-          Regenjas + regenbroek  
-          Dichte schoenen/laarzen 

Bij zonnig weer:  
-          Kleren die vies mogen worden 
-          Jas  
-          Dichte schoenen 
-          Lange mouwen shirt 
-          Lange broek  
-          Petje + zonnebrand  

De ouders die zich hebben opgegeven voor het rijden hebben al een briefje ontvangen. We vertrekken om 
10.00 uur vanaf school. De kinderen moeten gewoon fruit en lunch meenemen! Ook de ipad mag mee naar 
school (deze nemen we niet mee op safari).  
Cito: De afname van de toetsen is in volle gang. Deze weel maken we studievaardigheden en spelling af. 
Ook maken we deel 2 van rekenen.  

Topomaster: De toets van  blok D (Utrecht, Noord- Brabant en Limburg) gaf heel wat problemen; 

zowel technisch als op het gebied van goed lezen. De toets is inmiddels helemaal afgesloten en we 

hebben als klas hier met elkaar over gesproken. Het viel mij op dat niet alle kinderen goed voorbereid 

waren! De kinderen kunnen de toets niet maken als de provincies niet goed afgerond zijn. Met deze 

kinderen heb ik een afspraak gemaakt. Het is ook opvallend dat er dit keer heel veel foute waren die 

te maken hadden met te snel werken/ niet goed lezen. Ook dit is met de groep besproken. Vol goede 

moed gaan we nu werken aan Noord- Holland, Zuid- Holland en Zeeland. De toets wordt 

afgenomen op 3 juli!      

Spelling: De zwakke werkwoorden in de v.t. (W2) blijven centraal staan. We zijn nu bezig om de 

woorden die een stam hebben die op een t/d eindigen te verkennen. Ook besteden we aandacht aan 

"Gladheid" (woorden met heid eindigen altijd op een d).      

Taal: "Stap maar in" is inmiddels afgesloten middels een toets. We gaan nu werken rond het thema 

"Zeg eens aaaa!" Bij de dokter dus. Er wordt weer veel aandacht besteed aan persoonsvormen en 

onderwerpen.   

Rekenen: We werken nog steeds aan hoofdstuk 10. Er is veel aandacht voor getallen tot 10000. Ook 

gaan we veer vermenigvuldigen (type 4x67, 9x354, 67x89).  

Natuur: De aardappels zijn nog niet boven. We blijven gewoon wachten!   

 
GROEP 7  juf Esther en juf Patricia 
Speling: We werken deze week over het trema en het liggend streepje. 
Taal:  We werken over de naamwoordgroepen zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, 
lidwoord, aanwijswoord en telwoord. De kinderen hebben al laten zien dat er heel veel bijvoeglijk 
naamwoorden te bedenken zijn. Volgende week ronden we blok 11 en 12 af met een toets. 
Atletiek dag:  
Donderdag 11 mei is de jaarlijkse atletiekdag voor de groepen 5 t.m.8.  
Alle kinderen worden die dag op de fiets op school verwacht.  
We sporten van ongeveer negen tot kwart voor twaalf op de atletiek baan.  
Uiteraard bent u van harte welkom om te komen kijken.  
We verwachten de kinderen die dag in sportkleding op school, het is handig als de kleding voorzien is 
van naam.  
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Net als op andere schooldagen moeten de kinderen fruit en lunch mee.  
Wat extra drinken, wat extra fruit en of een extra boterham kan op die dag natuurlijk geen kwaad.  
Na de atletiekochtend lunchen we, net als andere dagen, op school.  
De IPAD wel graag meenemen, in de middag hebben we gewoon les. (uiteraard blijft de ipad op 
school  

Sponsorloop: 17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 

10.00 uur tot 11.10 uur. Alle kinderen doen hieraan mee. U bent van harte welkom om de kinderen te 

komen aanmoedigen.  Tijdsindeling  :  

10.00 u      Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen     

10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     

10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       

10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     

10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     

Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan en er zijn al kinderen die flink wat 

sponsoren hebben gevonden! Doet u ook mee!     

De sponsorlijst moet uiterlijk 12 mei ingeleverd zijn bij de leerkracht.   

We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!   

 
GROEP 8  meester Paul 

Sponsorloop: 17 mei 2017 is de sponsorloop voor UP4S uit Oeganda. Deze sponsorloop is van 

10.00 uur tot 11.10 uur. Alle kinderen doen hieraan mee. U bent van harte welkom om de kinderen te 

komen aanmoedigen.  Tijdsindeling  :  

10.00 u      Opening sponsorloop middels een warming-up verzorgd door enkele groep 8 leerlingen     

10.05 – 10.15  u  Groep 1 en 2 lopen     

10.20 – 10.30 u   Groep 3 en 4 lopen       

10.35 – 10.50 u   Groep 5 en 6 lopen     

10.55 – 11.10 u   Groep 7 en 8 lopen     

Voor de vakantie is de sponsorlijst met alle kinderen meegegaan en er zijn al kinderen die flink wat 

sponsoren hebben gevonden! Doet u ook mee!     

De sponsorlijst moet uiterlijk 12 mei ingeleverd zijn bij de leerkracht.   

We hopen 24 mei een mooi sponsorbedrag te mogen ontvangen!   

Kamp: Op maandag 8 mei gaan we op kamp. De leerlingen worden om 08:30u met hun bagage op 

school verwacht. Verdere informatie staat in het kampboekje dat de leerlingen reeds mee hebben 

gekregen. Ook dit jaar wordt het vervoer van de tassen geregeld door Frank Wesseling, bedankt 

hiervoor!  

Techniekproject: Ouders die het leuk vinden kunnen de video's krijgen van afgelopen vrijdag. We 

hebben toen de presentatie gegeven van ons techniekproject met muziekinstrumenten. Geef even 

een usb stick (min. 2Gb!) of een briefje met het gewenste e-mailadres mee. Ik zal in het laatste geval 

de bestanden via wetransfer sturen.        

Beversafari: We hebben genoeg ouders m.b.t. het vervoer! Dit betekent dat de safari door kan gaan! 

Kijk ook op Klasbord!         

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:              

Maandag 08 mei Start Schoolkamp (t/m woensdag 10 mei)        

Maandag 29 mei Beversafari precieze info volgt nog.         

Woensdag 19 juli Eindmusical  
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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 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
mailto:stgerardus@primenius.nl
http://www.sintgerardus.nl/
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	Spelling: Deze week staat de regel van toren centraal. De kinderen leren woorden met een open lettergreep in delen te verdelen. Ze leren de klanken a, e, o, u als lang herkennen en leren de woorden juist te schrijven.
	Rekenen: Deze week wordt er gewerkt aan blok 11 'Spelletjes'. De kinderen leren het meten van lijnstukken met een liniaal, handig optellen t/m 100, getallen plaatsen op de getallenlijn tot 160, de tafels 2, 3, 4, 5 en 10 worden geoefend en toegepast e...
	Schrijven: Deze week staan de hoofdletter en de kleine letter x en q centraal.
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