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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

2017 
 

Agenda 
 

 
 
Deze week 

Dag 
Woensdag 
Vrijdag 

Datum 
19-07-2017 
21-07-2017 

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

Activiteit 
Musical groep 8 
Slotviering 
Vakantie – kinderen vrij. 

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

 
Eerste week na de zomervakantie 

Dag 
Dinsdag 
Dinsdag 
Dinsdag 
Donderdag 
Maandag 
 

Datum 
05-09-2017 
05-09-2017 
05-09-2017 
07-09-2017 
11-09-2017 

Tijd 
 
18:30 uur 
19:00 uur 
8:45 uur 
 
 

Activiteit 
Opening schooljaar verzorgd door Brede School 
MR-vergadering 
SAC-vergadering 
Openingsviering (onder voorbehoud) 
Luizencontrole 

    
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 
 

 
Alweer de laatste week van dit schooljaar. Wat is het jaar snel gegaan, ondanks dat het een langer 
schooljaar was dan anders. We hebben dit schooljaar grote stappen gezet richting ons ultieme doel, 
gepersonaliseerd onderwijs. Komend schooljaar zullen we daar natuurlijk mee verder gaan. Dit schooljaar 
hebben we ons georiënteerd op een digitaal platform om nog beter tegemoet te komen aan de 
onderwijsbehoeftes van de kinderen.  
Dit zullen we na de zomervakantie rustig gaan inzetten. 
Ook voor de informatievoorziening en de communicatie met ouders gaan we met een ander platform werken, 
namelijk: Social Schools. Ook hier hoort u na de zomer meer van. 
Voor nu wens ik u allen een heel fijne zomervakantie met veel zon, plezier en tijd om van uw gezin te 
genieten. 
 
Tot maandag 4 september! 

 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 

Mededelingen 
 

 
Brengen en halen van de leerlingen in het nieuwe schooljaar 
Ook komend schooljaar kunt u ’s morgens uw zoon en/of dochter vanaf 8.15 uur in de klas brengen. 
We starten de dag met een vrije inloop. Alle leerkrachten zijn dan in hun klas. Er is dan tijd om even 
kort met de leerkracht te overleggen. Er is geen pleinwacht.  
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan vijf minuten eerder naar huis dan de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8. De leerkracht van de groepen 1 en 2 gaan met de kinderen mee naar buiten en 
kijken of u er bent om uw kind op te halen.  
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan om 14.00 uur naar huis. Wilt u afspraken met uw zoon of 
dochter maken waar u staat op het plein? Indien een leerling zijn (o)pa of (o)ma niet kan vinden, gaat 
de leerling weer naar de juf.  
  
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. 
  
 
 

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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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 
Woensdag 19 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  
Vrijdag zijn alle leerlingen om 12 uur vrij.  
  
Uitzwaaien groep 8 
Donderdagmiddag gaan we om 13.30 uur gezamenlijk de leerlingen van groep 8 uitzwaaien. U bent 
van harte welkom hierbij. 
  
Kennismakingskwartier 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 het 
kennismakingskwartier. 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 
kennismakingskwartier 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 

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 

  

Nieuws van de BSO 
 

 

Deze juli maand genoten we op allerlei manieren van water. We maakten toverwater van 

gekleurd water en olie, Roetsjen met volle vaart van de waterglijbaan met warm weer en 

gingen pootje baden in een waterspeelplaats. En een zakje sop was heerlijk om aan te 

friemelen en te ruiken. De zelfgemaakte waterbaan was ook een succes. 
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Ook genoten we van een stukje watermeloen, gingen we zelf ijsjes maken en knutselden we 

mini zijlbootjes om een waterrace te houden. 

                    
   Ik wens iedereen namens de BSO een heerlijke vakantie toe en we zien elkaar weer in 

September. 
 
 

Nieuws uit de groepen 
 

GROEP 1  juf Sarah, juf Linda en juf Karen 

 
Juf Karen: Deze week is juf Karen voor het laatst in groep 1, wat hebben de kinderen het leuk gehad 
bij juf Karen!!! Lieve juf Karen, bedankt voor alles!!! De kinderen zien juf Karen komend schooljaar 

gelukkig nog wel, want ze blijft nog wel werkzaam bij de BSO 🙂  
Materialen: Na de schoonmaak heb ik nog niet alle materialen weer terug in de klas gekregen. Graag 
zie ik deze week de materialen weer op school verschijnen. 
Luizencapes: Denkt u even aan de luizencapes? Het zou fijn zijn als ze deze week schoon weer aan 
de kapstok hangen. Dan kunnen we het nieuwe schooljaar schoon beginnen. 
Slotviering: Vrijdagochtend is de slotviering om 8.45 uur. Komt u ook? 
Bedankt! Wat is het jaar snel voorbij gegaan! Zo start je een jaar en zo moet je alweer afscheid 
nemen van elkaar. Wij willen alle kinderen en hun ouders bedanken voor het fijne schooljaar! Via deze 
weg willen we tevens alle ouders en grootouders bedanken voor de vele hulp die ons gedurende dit 
schooljaar geboden is, wij hebben dit zeer gewaardeerd. 
Vakantie: Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie! 
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GROEP 2  juf Marieke en juf Linda 
Luizencapes: Denkt u even aan de luizencapes? Het zou fijn zijn als ze deze week schoon weer aan 
de kapstok hangen. Dan kunnen we het nieuwe schooljaar schoon beginnen.   
Slotviering: Vrijdagochtend is de slotviering om 08.45 uur. Komt u ook?  
Bedankt! Wat zijn deze twee jaren snel voorbij gegaan! Wij willen alle kinderen en hun ouders 
bedanken voor het fijne schooljaar en wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! Via deze weg 
willen wij tevens alle ouders en grootouders bedanken voor de vele hulp die ons gedurende dit 
schooljaar gegeven is, wij hebben dit zeer gewaardeerd.   
Vakantie: Wij wens iedereen een hele fijne zomervakantie!  
 
GROEP 3  juf Kristel en juf Patricia 
Grote tas: Donderdag krijgen de kinderen veel spullen mee naar huis. Graag even een grote tas 
meegeven naar school.  
Slotviering: Vrijdagochtend is de slotviering om 08.45 uur. Komt u ook?  
Luizencapes: Denkt u even aan de luizencapes? Het zou fijn zijn als ze deze week schoon weer aan 
de kapstok hangen. Dan kunnen we het nieuwe schooljaar schoon beginnen. 
Bedankt: We willen alle kinderen en ouders/verzorgers bedanken voor het leuke schooljaar!! Wij 
wensen iedereen een fijne vakantie!  
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Lisanne 

Bedankt! Wij willen iedereen bedanken voor het leuke en gezellige schooljaar! We hebben er samen een 
mooi jaar van gemaakt! Wij willen iedereen een fijne vakantie wensen en alvast heel veel plezier in groep 5 
volgend jaar!  
Slotviering: Vrijdagochtend is de slotviering om 08.45 uur. Komt u ook?  
Luizencapes: Denkt u even aan de luizencapes? Het zou fijn zijn als ze deze week schoon weer aan de 
kapstok hangen. Dan kunnen we het nieuwe schooljaar schoon beginnen. 

 
GROEP 5     juf Harma  
Alle leerlingen, ouders/ verzorgers/ opa's en oma's  bedankt voor het mooie schooljaar.  
We hebben er samen een mooi jaar van gemaakt!  
Ik wens iedereen een fijne vakantie!  
Luizencapes:  
Vorige week hebben alle kinderen hun eigen luizencape meegekregen.  
Wilt u die even wassen en uiterlijk donderdag weer meegeven?  
Slotviering: Vrijdagochtend is de slotviering om 08.45 uur. Komt u ook? 
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Langs deze weg wil ik alle ouders/ verzorgers/ opa's en oma's hartelijk bedanken voor het mooie schooljaar. 
We hebben er samen een mooi jaar van gemaakt! Zonder jullie hulp waren een groot aantal activiteiten niet 
mogelijk geweest. Denk maar o.a. eens aan de beversafari, de kuikens, de aardappelen, boerderijbezoek, 
leesvirus in de bibliotheek in Emmen etc.  
Fijne vakantie gewenst!  
Luizencapes: Gisteren hebben alle kinderen hun eigen luizencape meegekregen. Wilt u die even wassen 
en uiterlijk donderdag weer meegeven?  
Slotviering: Vrijdagochtend is de slotviering om 08.45 uur. Komt u ook? 
Start vakantie: Vrijdag zijn alle leerlingen om 12 uur vrij. 
 
GROEP 7  juf Esther en juf Patricia 
Wat is dit schooljaar snel voorbij gegaan! En wat hebben de leerlingen van groep 7 ontzettend hard 
gewerkt!!! Hierbij willen wij alle ouders en kinderen bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen 
schooljaar. Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst! 
Luizencapes: Denken jullie even aan de luizencapes? Het zou fijn zijn als ze deze week schoon weer 
aan de kapstok hangen. 
Gym:  Woensdag zijn  er geen gymlessen. Op die ochtend is de musical. 
Vrijdag: Vrijdagmorgen a.s. mogen de kinderen gezelschapspelletjes meenemen. 
Grote tas: In de laatste schoolweek krijgen de kinderen allerlei dingen mee naar huis. Het is handig 
als alle kinderen de laatste schoolweek  een grote tas op school hebben zodat ze de spulletjes mee 
kunnen nemen. 
Slotviering: Vrijdagochtend is de slotviering om 08.45 uur. Komt u ook? 
Start vakantie: Vrijdag zijn alle leerlingen om 12 uur vrij. 
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GROEP 8  meester Paul 
Nog even en ze gaan de Sint Gerardusschool verlaten. Om dit samen met de juffen en de meester te 
vieren hebben we op donderdag a.s. een kleine fuif. Iedereen neemt wat te drinken en wat lekkers 
mee en samen met de andere leerkrachten sluiten we de basisschoolperiode op een gezellige manier 
af. Om 13:30u zwaaien we met de gehele school groep 8 uit en vrijdag zijn ze vrij!  
Agenda voor de komende periode:  
Woensdag 19 juli         Eindmusical 19:30u in Zaal Melody 
Donderdag 20 juli        11:00u op school 13:30u uitzwaaien 
 
 

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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