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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

11 juli 2017 
 

Agenda 
 

 
 
Deze week 

Dag 
Woensdag 
Donderdag 

Datum 
12-07-2017 
13-07-2017 
 

Tijd 
13:00 – 14:00 uur 
14:00 uur 
 

Activiteit 
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. 

 
Volgende week 

Dag 
Maandag 
Woensdag 
Vrijdag 

Datum 
17-07-2017 
19-07-2017 
21-07-2017 

Tijd 
14:30 – 16:00 uur 
 
8:45 – 9:30 uur 
v.a. 12:00 uur 

Activiteit 
10-minuten gesprek op aanvraag 
Musical groep 8 
Slotviering 
Vakantie – leerlingen vrij. 
 

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

 

 
 

Mededelingen 
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Scharrelkids: 
Voel hoe het gras kriebelt tussen je tenen. Zet je hakken in de modder en stap op de takken. Ontdekt 
met je blote voeten de bodem van het meer. Zaterdag 15 juli gaan wij het seizoen afsluiten op onze 
blote voeten. Dit doen we bij de Kibbelkoele van het Sleenerzand.  
De activiteit is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en kost 2,00 euro per persoon. 
We beginnen om 14.00 uur tot 16.00 uur. 
We verzamelen op de tweede parkeerplaats van de Kibbelkoele, let op de IVN vlag en volg de (blote) 
voetjes op de bomen. 
Belangrijk om mee te nemen:  
-          rugzakje waar slippers/laarzen/schoenen in kunnen voor als je blote voeten moe zijn 
-          Zwemkleren (onder je oude kleren) 
-          Handdoek 
De kinderen gaan onder toezicht het water in. Heb je geen zwemdiploma neem dan gerust je papa of 
mama mee en geef dit bij opgave even aan. 
Heb je zin om mee te doen?  
Geef je op en mail je naam en leeftijd naar ivn.emmen.jeugd@gmail.com of bel 06-42137800, 
Cathelijn van Goor. 
 
Rapport mee 
Komende donderdag krijgt uw kind zijn of haar rapport mee naar huis. In het rapport zult u een 
overzicht van de citoresultaten voor de gehele schoolloopbaan vinden.  
  
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. 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.  
  
Luizencapes wassen 
Deze week kunt u de luizencape van uw zoon of dochter mee naar huis (laten) nemen zodat deze 
gewassen kunnen worden. Het liefst zouden we de luizencape nog voor de vakantie schoon weer op 
school terug hebben. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat de luizencape bij het juiste lokaal komt te 
hangen. 
  
Gevonden voorwerpen 
De kast bij de conciërges zit vol met gevonden voorwerpen. Wilt u voor de zomervakantie kijken of er 
misschien spullen van uw zoon of dochter in liggen? De laatste schooldag ruimen we alles op en 
brengen we het weg. 
  
Gymlessen 
Volgende week woensdag 13 juli zijn er geen gymlessen. Op die ochtend is de musical van groep 8 
voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 7.  
  
Slotviering 
De slotviering van dit schooljaar is op vrijdag 21 juli om 8.45 uur.  
  
Start vakantie  
Volgende week vrijdag, de laatste schooldag, zijn alle leerlingen om 12 uur vrij.  
  
Kennismakingstienminuten in het nieuwe schooljaar op 19 en 21 september 
In het nieuwe schooljaar willen wij graag met u als ouder in gesprek gaan over uw zoon en/of dochter. 
In dat gesprek vertelt u ons over uw kind.  Achter deze nieuwsbrief vindt u de uitnodiging voor de 
kennismakingsgesprek. Indien u een persoonlijk gesprek met de leerkracht van uw kind(eren) wilt, 
kunt u op het inschrijfformulier aangeven dat u langskomt. De inschrijflijst voor dit 
kennismakingsgesprek hangt bij het lokaal waar uw zoon of dochter komend schooljaar zit. 
  

Groepen van volgend 
schooljaar 

Leerkracht volgend 
schooljaar 

Lijst hangt bij het huidige 
lokaal van 

Groep 1 Juf Sarah en juf Linda Juf Sarah en juf Linda 

Groep 2 Juf Marieke en juf Linda Juf Marieke en juf Linda 

Groep 3 Juf Kristel en juf Patricia Juf Kristel en juf Patricia 

mailto:ivn.emmen.jeugd@gmail.com
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Groep 4 Juf Bianca en juf Kristel Juf Bianca en juf Lisanne 

Groep 5 Juf Harma  Juf Harma 

Groep 6 Juf Vinnie Juf Vinnie 

Groep 7 Juf Esther en juf Lisanne Juf Esther en juf Patricia 

Groep 8 Meester Paul Meester Paul 

  
Social Schools en Klasbord 
Dit schooljaar hebben we gewerkt met Klasbord om snel met u in contact te komen en om u meer bij 
de dagelijkse gang van zaken in de klas te betrekken. Komend schooljaar zullen we hiervoor Social 
Schools gebruiken. Social Schools kan hetzelfde als Klasbord, maar biedt daarnaast meer 
mogelijkheden. De nieuwsbrief krijgt u dan via social schools waarbij u de algemene informatie en de 
informatie van de groepen van uw kind(eren) krijgt. We zullen na de zomervakantie dit gaan opstarten 
en u meenemen tijdens deze implementatie. Voor meer informatie kunt u kijken op de website 
www.socialschools.nl  
  
Nieuws van de OR: 
Het nieuwe speeltoestel is nu al een paar weken in gebruik genomen en heeft na intensieve 
onderhandelingen met dank aan Judith Muijssers geen € 7783,93 maar € 7105,00 gekost ( inclusief 
gereed maken van ondergrond door Fuhler ). Dit levert een besparing op van € 678,93 👊 
We horen van alle kanten dat het een super leuk toestel is en dat de kinderen er graag en veel op 
spelen. 
We zijn alweer met volle moed aan het sparen en hopen dat we ook volgend jaar genoeg in kas 
hebben om nog een speeltoestel te kunnen aanschaffen. We houden jullie op de hoogte 

 
We willen ook de sponsoren bedanken voor hun bijdrage aan het speeltoestel. 
Context Marketing   €   100,00 
Plaatselijke Belang  € 1000,00 
Heel erg bedankt voor deze giften!  
 
Nieuwe leden bibliobus 

Wanneer uw kind nog geen lid is van de bibliotheek (bibliobus) en dat wel graag wil worden. Dan kan er een mail gestuurd 

worden naar (bibliobus@bibliotheekemmen.nl) Graag de volgende gegevens erbij mailen: achternaam, 

roepnaam, vrouw/man, adres, postcode, plaats, geboortedatum, naam van de school  en het @mailadres van kind of 

opvoeder(s) t.b.v. reserveringsberichten  
 

Nieuws uit de groepen 
 

 
 
GROEP 1  juf Sarah, juf Linda en juf Karen 
Meester- en juffendag: Wat zijn we (juf Karen, juf Linda, meester Lorenzo en juf Sarah) verwend op 
meester- en juffendag!!! Enorm bedankt lieve kinderen en papa's en mama's!!! 
Thema: Deze week werken we, net als vorige week, over het thema 'zomer'.   
Liedjes: De komende weken gaan we de liedjes van de slotviering oefenen.  
Versje: Vandaag hebben de kinderen een nieuw versje geleerd 'De ijscoman', deze hebben de 
kinderen ook mee naar huis gekregen.   
Kennismaking nieuwe leerkracht: Woensdag maken de kinderen kennis met de leerkracht van 
volgend jaar.  

 

 
 
GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Thema: deze week werken we ook over de zomer. De kinderen tekenen een afbeelding van bloemen 
na. Ook maken de kinderen een sommenkleurplaat, dit keer staan er ook min-sommen bij. De 
kinderen mogen hierbij een rekenrekje uit groep 3 gebruiken.  
Oefenen groep 3: de kinderen die volgend jaar naar groep 3 gaan, gaan deze week om 12.45 uur 
oefenen in groep 3. Er wordt dan gewerkt in het ‘Boek van Moek’, dit duurt ongeveer een half uurtje. 
Op deze manier wennen de kinderen alvast een beetje aan de manier van werken in groep 3.  

http://www.socialschools.nl/
mailto:bibliobus@bibliotheekemmen.nl
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Kennismaking nieuwe leerkracht: woensdag maken de kinderen kennis met de 
leerkracht van volgend jaar.  
 
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Lezen: We ronden deze week kern 12 af. We oefenen drielettergrepige woorden en drielettergrepige 
verkleinwoorden zoals 'ringetje'. We lezen vooral blz. 9 t/m 14 in veilig en vlot.  
Rekenen: We ronden deze week blok 12 af.  
Kennismaking nieuwe leerkracht: De kinderen van groep 3 maken donderdag kennis met de 
leerkracht van groep 4, aangezien de nieuwe leerkracht (Bianca) van groep 4 morgen niet aanwezig 
is.  

Meester- en juffendag:    
Wat zijn de juffen verwend op deze dag! Bedankt! Het was een gezellige dag!! 
Gym: Morgen is de laatste gymles van dit schooljaar. Volgende week woensdag gaat de 
gym niet door i.v.m. de musical van groep 8.  
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 
Rekenen: We blijven in deze laatste weken ook oefenen met de sommen tot 100, zowel aftrekken als 
optellen. Daarnaast blijven we ook de tafels oefenen en werken we met verhaaltjessommen. 
Taal: De kinderen werken aan het project 'Een modeblad'. Ze maken in tweetallen een reclamefolder. 
Ze hebben zelf mogen kiezen welk onderwerp ze hiervoor gebruiken.  
Spelling: De kinderen oefenen de spellingsregels door elkaar in squla en bloon. 
Kennismaking nieuwe leerkracht: woensdag maken de kinderen kennis met de leerkracht van 
volgend jaar. 
 
 
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    
Meester- en juffendag:    
 Wat zijn de juffen verwend op deze dag! Bedankt! 
Het was een gezellige dag!! 
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.   
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 
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Heel erg bedankt voor de prachtige cadeaus op meester- en juffendag! Uva, Vuelta en Wodan vinden 
de snoepjes erg lekker, Kawa Czarna krijgt straks een nieuw halster en Wilco en ik hebben een avond 

genoten van de leuke briefjes van de kinderen 🙂.  

Natuur: Donderdag gaan we op boerderijbezoek bij de familie Arling. Het is belangrijk dat alle kinderen op 
de fiets komen.  

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 (kwijt, stuk etc.) dan 

krijgt hij/zij hierover een briefje mee naar huis. De spullen die door normaal gebruik aan vervanging 

toe zijn, worden natuurlijk gewoon aangevuld.  

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: Operatie "Strikt geheim" gaat van start! We maken van alle kinderen geheime agenten. In deze 

context gaan we weer extra aandacht besteden aan samenwerken en probleemoplossend denken.   

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 
Hartelijk dank voor de mooie cadeaus die we hebben mogen ontvangen voor meester- en 
juffendag! Super! We hebben een mooie dag gehad! 

Spelling: Deze week ronden we het laatste blok af met een toets. 

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. 

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 (kwijt, 
stuk etc.) dan krijgt hij/zij hierover een briefje mee naar huis. De spullen die door normaal 
gebruik aan vervanging toe zijn, worden natuurlijk gewoon aangevuld.  
 
GROEP 8  meester Paul 

De laatste loodjes: Ze vallen ons allemaal zwaar maar de focus ligt bij ons op de musical. Daarnaast 

zijn de leerlingen nog bezig met werken in de werkboeken die nog niet uit zijn. 

Musical: Zijn er ouders die toevallig toneel microfoons hebben? 

Werkstukken en spreekbeurten: De laatste spreekbeurten worden morgen gehouden! 

Rapporten: Denkt u nog even aan de rapporten?! Ik mis er nog 8! De betreffende leerlingen weten dit! 

Agenda voor de komende periode:  

Woensdag 12 juli Groepswissel voor volgend jaar (13:00u)   

Donderdag 13 juli Rapport mee                
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Woensdag 19 juli Eindmusical   

Donderdag 20 juli informeel einde van Groep 8  
 
  
 
 
 

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. 

  
 

Kennismakingsgesprek 
 

 

Uitnodiging voor het 
kennismakingsgesprek 

 

 
 
 

Wij willen graag van u horen hoe het met uw kind gaat. Daarom 
willen wij u uitnodigen voor een persoonlijk 

kennismakingsgesprek van 10 minuten op dinsdag 19 of 
donderdag 21 september 2017. Het is de bedoeling dat u vertelt 

over uw kind zodat de leerkracht uw kind goed leert kennen.  

http://www.primenius.nl/ipad/schade
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Wanneer u van deze uitnodiging gebruik wilt maken, kunt bij het 
nieuwe lokaal van uw kind(eren) een tijd reserveren. Er hangt 

een inschrijfformulier bij de deur van het lokaal.  
  

Met hartelijke groet, 
  

het team van de Sint Gerardusschool 
 

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/
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