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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

4 juli 2017 
 

Agenda 
 

 
 
Deze week 

Dag 
Woensdag 
Vrijdag 
 

Datum 
05-07-2017 
07-07-2017 

Tijd 
Hele dag 
 
 

Activiteit 
Meester en juffendag 
Trouwerij juf Patricia 

    
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 
Woensdag 
Donderdag 

Datum 
11-07-2017 
12-07-2017 
13-07-2017 

Tijd 
14:30 – 16:00 uur 
13:00 – 14:00 uur 
14:00 uur 

Activiteit 
Teamvergadering 
Kinderen maken kennis met hun nieuwe juf/meester 
Rapport mee  

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

 

 

 

 

 

Van de  van de directie 
 

 
Vorige week heeft u allen uw kind(eren) een uur later naar school gebracht. Fijn dat het u gelukt is om zelf 
opvang te regelen. Het gaat tegen ons gevoel in om er niet te zijn voor de kinderen. Toch vinden we het 
belangrijk om duidelijk te maken dat het vak leerkracht primair onderwijs niet zomaar een baan is. Wij dragen 
bij aan de vorming van de kinderen. Dat doe je met volle overtuiging en passie. Daarnaast zal er in de nabije 
toekomst een groot tekort aan leerkrachten primair onderwijs zijn. De verwachting is in 2020 in Noord 
Nederland al een tekort van 250 leerkrachten. Als daar niet snel iets voor komt, maak ik me grote zorgen of 
de basisscholen wel de kwaliteit kunnen blijven bieden die zo belangrijk is. 
 
Ik hoop echt dat het nieuwe kabinet de zorg serieus zal nemen! 
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 
 
 
 
 
 

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://romellebroas.blogspot.com/2010/10/pen-or-pencil.html&ei=bBEvUqWLHoev0QXlxoGgAg&bvm=bv.51773540,d.ZG4&psig=AFQjCNG0mzOmDU96dNQDUh3kc7vwcss6qA&ust=1378902682602499
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Mededelingen 
 

 

Juf Patricia gaat trouwen 

  
 

Aanstaande vrijdag gaat onze juf Patricia met haar Maarten trouwen. Wij wensen Patricia en Maarten 
nog vele gelukkige jaren samen met hun twee zoons Bas en Daan. 

 
Groepsindeling komend schooljaar 
 

GROEP maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1 Sarah Sarah Linda Sarah Sarah 

2 Marieke Linda Marieke Marieke Marieke / 
Linda 

3 Patricia Patricia Patricia Kristel Kristel 

4 Bianca Kristel Kristel 
 

Bianca Bianca 

5 Harma Harma Harma Harma Harma 

6 Vinnie Vinnie Vinnie Vinnie Vinnie 

7 Esther Esther Esther Lisanne 
 

Lisanne 

8 Paul Paul Paul Paul Paul 

 
Komend schooljaar hebben juf Marieke en juf Linda ouderschapsverlof. Zij zullen daardoor om de 
week op de vrijdag in groep 2 werkzaam zijn.  
Komend schooljaar zijn er drie onderwijsassistentes de ochtenden tot 12.00 uur op school.  
Juf Nienke Kaiser werkt in groep 6, juf Kain Schnieders in groep 7 en juf Jacqueline Doldersum in 
groep 8.  
  
Vakantieplanning komend schooljaar 
 

Primeniusdag + vrijdag 5 en 6 oktober 2017 

Herfstvakantie  21 t/m 29 oktober 2017 

Vrijdag voor de kerstvakantie 22 december 2017 

Kerstvakantie 23 dec 2017 t/m 7 jan 2018 

Studiedag 9 februari 2018 

Rosenmontag 12 februari 2018 
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Voorjaarsvakantie 24 febr. t/m 4 maart 2018 

Goede Vrijdag 30 maart 2018 

Paasmaandag 2 april 2018 

Koningsdag 27 april 2018 

Meivakantie 28 april t/m 13 mei 2018 

Tweede Pinksterdag 21 mei 2018 

Vrijdag voor de zomervakantie 20 juli 2018 

Zomervakantie 21 juli t/m 2 sept 2018 

Studiedagen 18 en 19 juni 2018 

 
 
Gymrooster komend schooljaar 
   

dagdeel tijden groep vervoer naar sporthal 

woensdagmorgen 8.45 – 10.15 4 bus 

woensdagmorgen 8.45 – 10.15  5 bus 

woensdagmorgen 8.45 – 10.15  6 fiets 

woensdagmorgen 10.15 – 11.45   3 bus 

woensdagmorgen 10.15 – 11.45  7 fiets 

woensdagmorgen 10.15 – 11.45 8 fiets 

  
Komend schooljaar gymmen de leerlingen één keer per week 1,5 uur. De effectieve gymtijd wordt 
hiermee verhoogd.   
  
Tien minutencontact op maandag 17 juli van 14.30 – 16.00 uur 
Op maandag 17 juli kunt u naar aanleiding van het rapport in gesprek gaan met de leerkracht van uw 
kind(eren). We willen u dan de gelegenheid geven om uw vragen te stellen. U kunt contact met de 
leerkracht opnemen om dit gesprek te plannen als u daar behoefte aan heeft.  
 
MR:  Op 27 juni is er weer een vergadering geweest. De MR heeft het vakantierooster en de formatie 
van het schooljaar 2017- 2018 goedgekeurd. De notulen zijn binnenkort te vinden op onze website.  
 
 

Nieuws van de BSO 
 

 
BSO nieuws 
Zand in je schoenen, zand op de grond, zand in je kleren en zand in je mond...bah. Behalve als het 
zand koekjes zijn natuurlijk. En daar hebben we lekker veel van gebakken want het thema was deze 
maand juni: ZAND. Op een hele warme dag in juni maakten we zandkuilen en moddertaarten bij de 
Rietplas. Maar ook binnen was het mooi spelen met zand, we hebben verschillende soorten magic 
sand zelf gemaakt en uitgeprobeerd. 

         
 
Modder is zo wie zo iets magisch. Soms hadden we gekleurde modder in het potje om mee te 
kliederen, dan namen we weer een modderbad bij warm weer. Modder kastelen met een gracht 
kunnen natuurlijk niet ontbreken.  
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En op nationale modderdag kwamen 9 kinderen uit groep 1 en 2 op de BSO spelen. Zij mochten 
zandkoekjes eten, vormpjes maken met vochtig magic sand, modder schilderijen maken op 
behangpapier en buiten moddersoepjes koken. Het was een erg gezellige middag. 

        
 
 

Nieuws uit de groepen 
 

 
GROEP 1  juf Sarah, juf Linda en juf Karen 
Meester- en juffendag:  
Morgen is het meester- en juffendag.  
Zoals elk jaar gaan we er deze dag een extra leuke dag van maken, omdat we de verjaardagen van 
alle leerkrachten vieren op deze dag.  
De kinderen mogen dan ook verkleed naar school komen!  
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar wel een broodje voor in de middagpauze. 
Thema: Deze week werken we, net als vorige week, over het thema 'zomer'.  
Werkjes: De kinderen gaan deze week allemaal een schilderijtje maken, dit middels het verven van 
pasta. Daarnaast mogen de kinderen een werkblad omtrent getalbegrip maken. De kinderen geven de 
lieveheersbeestjes het juiste aantal stipjes (de kinderen kunnen kiezen voor een werkblad met 
cijfersymbolen t/m 6 of t/m 10). Uiteraard mogen de lieveheersbeestjes ook nog mooi ingekleurd 
worden. Daarnaast mogen de kinderen ook nog werken aan enkele voorstellen die vorige week zijn 
aangeboden: cijferkleurplaat en kralenplank zomer.  
Liedjes: De komende weken gaan we de liedjes van de slotviering oefenen.  
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Meester- en juffendag:  
Morgen is het meester- en juffendag.  
Zoals elk jaar gaan we er deze dag een extra leuke dag van maken, omdat we de verjaardagen van 
alle leerkrachten vieren op deze dag.  
De kinderen mogen dan ook verkleed naar school komen!  
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar wel een broodje voor in de middagpauze. 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Meester- en juffendag:  
Morgen is het meester- en juffendag.  
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Zoals elk jaar gaan we er deze dag een extra leuke dag van maken, omdat we de verjaardagen van 
alle leerkrachten vieren op deze dag.  
De kinderen mogen dan ook verkleed naar school komen! Ze mogen ook een gezelschapsspel 
meenemen.  
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar wel een broodje voor in de middagpauze. Er is 
geen gym.  
Lezen: Ook deze week oefenen we weer woorden met drie lettergrepen. We lezen vooral blz. 5 t/m 8 
uit het veilig en vlot boekje.  
Rekenen: Deze week herhalen we de sommen tot 20 en de getallenlijn t/m 100.  
Vakantielezen: Donderdag gaan we met de hele groep naar de bibliobus. De kinderen krijgen dan 
een tasje en de medewerkers zullen helpen om 2 geschikte boeken mee naar huis te nemen om in de 
vakantie te lezen. Na de vakantie worden de boeken weer ingeleverd en krijgen de kinderen een 
diploma! De kinderen moeten wel even hun biebpasje meenemen. Als ze nog geen biebpasje hebben, 
zou het fijn zijn als u de gegevens even op een papiertje wilt schrijven (naam, adresgegevens, 
geboortedatum). 
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Rekenen: Deze week zijn we bezig met sommen t/m 100, zowel optellen als aftrekken. Daarnaast 
oefenen we alle tafels en maken de kinderen redactiesommen.  
Taal: De kinderen zijn bezig met een project: 'Je eigen boek'. De kinderen maken in tweetallen een 
boek. In dit boek komen verschillende dingen te staan, zoals verhaaltjes, puzzels, raadsels enz. Deze 
week maken de kinderen het boek af. 
Spelling: De kinderen herhalen de spellingsregels die ze nog moeilijk vinden. Dit betekent dat dit voor 
alle leerlingen verschillend kan zijn. We oefenen de spellingsregel door middel van squla, bloon en 
werkbladen.  
Meester- en juffendag:  
Morgen is het meester- en juffendag.  
Zoals elk jaar gaan we er deze dag een extra leuke dag van maken, omdat we de verjaardagen van 
alle leerkrachten vieren op deze dag.  
De kinderen mogen dan ook verkleed naar school komen!  
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar wel een broodje voor in de middagpauze. 
 
GROEP 5     juf Harma 
Spelling:       
De kinderen herhalen de categorieën die in de voorgaande lessen aan bod zijn gekomen.       
Rekenen:                 
De basisvaardigheden die de komende periode centraal staan:  
-kolomsgewijs optellen tot duizend  
-handig vermenigvuldigen met speciale aandacht voor de verdeel regel   
3x34=>        3x30=90  
3x4= 12  
90+12=102  
3x34=102  
-deeltafels  
-meten: juiste lengte maat in contexten invullen  
Schoolreis:        
Gisteren zijn we op schoolreis geweest naar Drouwenerzand.   
Het was een fijne dag!   
Meester- en juffendag:   
Morgen is het meester- en juffendag.   
Zoals elk jaar gaan we er een extra leuke dag van maken, we vieren immers de verjaardagen van de 
leerkrachten op deze dag.   
De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen!   
Ieder kind mag deze dag een gezelschapsspel meenemen. 
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar WEL een broodje voor in de middagpauze.  
Einde schooljaar: 
De zomervakantie nadert met rasse schreden. 

In de afrondingsperiode vindt ook altijd een etui controle plaats. 
Mocht de inhoud van het etui niet compleet zijn dan krijgt hij/zij hierover een briefje mee naar 
huis.  
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Wilt u uw zoon/dochter  in de komende periode een 23-rings map voorzien van naam 

meegeven naar school!  
De papieren passen niet in een twee-of vier-ringsmap!!  
Het is fijn als de map uiterlijk 12 juli op school is! 
 
  
GROEP 6  juf Vinnie 
Meester- en juffendag:  
Morgen is het meester- en juffendag.  
Zoals elk jaar gaan we er deze dag een extra leuke dag van maken, omdat we de verjaardagen van 
alle leerkrachten vieren op deze dag.  
De kinderen mogen dan ook verkleed naar school komen!  
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar wel een broodje voor in de middagpauze. 

Spelling: We blijven oefenen met "Majesteit" (deze woorden hebben niets met tijd te maken. Daarom 

schrijf je –teit). Verder blijven we oefenen met de zwakke werkwoorden in de v.t. (W2). We besteden 

veel tijd aan het bespreken van de stappen die nodig zijn om de werkwoorden correct op papier te 

krijgen (Wat is het hele werkwoord? Schrijf de stam op! Zit de laatste letter in "'t Kofschipx"? En moet 

ik dan te/ten of de/den schrijven?). Ook gaan we de laatste nieuwe regel van dit schooljaar aanbieden: 

"Telefonisch" (Sommige woorden schrijf je met –isch. Je schrijft  - isch, als je er een e achter kunt 

zetten).          

Taal: De zomervakantiegids is klaar! Het was een genot om te zien hoe goed de kinderen elkaar 

helpen.  We gaan deze week besteden aan het maken van verrijkingsopdrachten van Taaltoppers.   

Rekenen: Het laatste stukje rekenen van groep 6 staat nu op het programma; het gaat natuurlijk over 

de vakantie. Er is veel aandacht voor klokkijken, routes bepalen op een kaart, oppervlakte bepalen, 

delen en vermenigvuldigen met nullen en natuurlijk gaan we ook de breuken extra oefenen.    

Schoolreis: Groep 6 gaat op vrijdag 14 juli op schoolreis. We hopen de dag gezellig samen met 

groep 7 door te brengen in Slagharen. We vertrekken vanaf school om 8.45 uur en zijn rond 16.00 uur 

terug op school. De kinderen mogen 5 euro zakgeld, snoep en drinken meenemen. Verder is het een 

goed idee om het weer in de gaten te houden i.v.m. jassen etc. en uw kind te voorzien van een 

horloge. We krijgen een patatje en een frikandel tussen de middag. Heeft u een kind met veel eetlust 

dan is het natuurlijk goed om een extra boterham in de tas te stoppen.  

 
GROEP 7  juf Esther en juf Patricia 
Juf Patricia: Vrijdag is de grote dag voor juf Patricia!!! We wensen haar een hele fijne liefdevolle dag 
toe!!  
Taal: tijdens de taallessen werken we over het thema: "vakantie". Weke accommodaties en faciliteiten 
zijn er allemaal op jouw vakantiebestemming. Ook worden er verschillende soorten reizen besproken. 
Zo komen we al mooi in de vakantiebestemming. 
Rekenen: Deze week hebben we een toets afgerond over ongelijknamige breuken, rekenen met 
kommagetallen en gemiddelde berekenen.  
Gym: Wie  kan 12 juli met ons meefietsen naar de gym? Graag even invullen op de lijst bij onze deur. 
Meester- en juffendag:  
Morgen is het meester- en juffendag.  
Zoals elk jaar gaan we er deze dag een extra leuke dag van maken, omdat we de verjaardagen van 
alle leerkrachten vieren op deze dag.  
De kinderen mogen dan ook verkleed naar school komen!  
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar wel een broodje voor in de middagpauze. 
Schoolreis: Groep 7 gaat op vrijdag 14 juli op schoolreis. We hopen de dag gezellig samen met groep 
6 door te brengen in Slagharen. We vertrekken vanaf school om 8.45 uur en zijn rond 16.00 uur terug 
op school. De kinderen mogen 5 euro zakgeld, snoep en drinken meenemen. Verder is het een goed 
idee om het weer in de gaten te houden i.v.m. jassen etc. en uw kind te voorzien van een horloge. We 
krijgen een patatje en een frikandel tussen de middag. Heeft u een kind met veel eetlust dan is het 
natuurlijk goed om een extra boterham in de tas te stoppen.  
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GROEP 8  meester Paul 
Meester- en juffendag:  
Morgen is het meester- en juffendag.  
Zoals elk jaar gaan we er deze dag een extra leuke dag van maken, omdat we de verjaardagen van 
alle leerkrachten vieren op deze dag.  
De kinderen mogen dan ook verkleed naar school komen!  
De kinderen hoeven geen fruit mee deze dag, maar wel een broodje voor in de middagpauze. 
Musical: Er zijn nog steeds kinderen die hun tekst niet, of slecht kennen: Nog een paar weken! 
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.     

Werkstukken en spreekbeurten: Nog niet iedereen heeft zijn/haar spreekbeurt en/of werkstuk 

gedaan of ingeleverd. Iedereen heeft nu een datum meegekregen en in de agenda gezet. 

 

Agenda voor de komende periode:                   

Woensdag 19 juli   Eindmusical    
  

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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