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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

 19 september 2017 
 

Agenda 
 

 
 
Deze week 

Dag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 

Datum 
19-09 
20-09 
21-09 
22-09 
 

Tijd 
14.30-19.00 uur 
15.15-16.45 uur 
14.30-19.00 uur 
Hele dag 
 
 

Activiteit 
Kennismakingsgesprekken 
Teamscholing; Snappet in Zwolle 
Kennismakingsgesprekken 
Directie afwezig 

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

 
Komende week 

Dag 
Maandag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag  
Vrijdag 

Datum 
25-09 
26-09 
27-09 
28-09 
29-09 
 
 

Tijd 
19.00 uur 
19.00 uur 
Hele dag 
 
 
 
 

Activiteit 
Informatieavond groep 1 en 2 
Informatieavond groep 3 
Directie afwezig 
Schoolfotograaf gr. 1 t/m 4+broertjes en zusjes 
Schoolfotograaf gr. 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. 

 

 
Week van het pesten 
Deze week is de week van het pesten. Op school doen we er met elkaar alles aan om ervoor te zorgen dat 
er niet gepest wordt. Ik weet, ook uit eigen ervaring, dat pesten geniepig gebeurt en niet onder de neus van 
de juffen en meester. We vinden het op school belangrijk dat iedereen zich bij ons veilig kan, mag en moet 
voelen. KiVa helpt ons om daar stuctureel aandacht aan te schenken en dat bespreekbaar te maken. We 
zetten sterk in op groepsbinding en hoe je met elkaar omgaat. Dat doen we vanaf groep 1. Positieve 
benadering is essentieel. Mocht u echter signalen krijgen dat uw zoon of dochter gepest wordt, laat het ons 
alstublieft weten. We kunnen er dan samen voor zorgen dat het stopt! Ik vind het zo belangrijk dat alle 
kinderen met plezier naar school gaan en zich bij ons op hun gemak en veilig voelen. Daar zal ik mij altijd 
voor blijven inzetten.  
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 
 
 

Van de  van de directie 
 

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 
 

 
Snappet:                                                                                                                                             
Een aantal groepen is gestart met Snappet. Dat kan zijn Snappet Rekenen, Snappet Automatiseren 
rekenen en/of Snappet Technisch Lezen.                                                                                                 
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen. Kinderen werken op hun Ipad. Snappet verankert de traditionele elementen van 
onderwijs die goed werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek.  
Feedback 
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij 
gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Deze feedback kan direct worden ingezet 
om het leerproces te verbeteren. De leerkracht krijgt door het gebruik van Snappet direct en continue 
inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep.                                                            
. 
Adaptief werken 
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun 
eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de 
leerbehoeften van de leerling.                   
Scholing 
Komende woensdag volgen de leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 samen met de directie en de 
intern begeleider een extra scholing om Snappet goed te implementeren.  
Open ochtend 
Wij zullen binnenkort een open ochtend organiseren waarbij u in de klas kunt zien hoe de kinderen 
met Snappet, maar ook voor de andere vakken werken.  

Het is belangrijk dat alle leerlingen hun IPad volledig opgeladen meenemen 
naar school. 
 
Social Schools 
Per 1 oktober as. gaan we van start met Social Schools. U ontvangt dan de nieuwsbrief via social 

schools. Elke ouder ontvangt dan alleen de informatie die betrekking heeft op de groepen van de 

eigen kind(eren). Hiermee blijft u goed op de hoogte van de stand van zaken in de groep. Tevens 

ontvangt u, net als met klasbord, foto's van de groep. We willen hiermee de communicatie met ouders 

directer maken en u nog beter betrekken bij de groep(en) van uw kind(eren). 
Wij zijn zeer enthousiast over Social Schools!  We hopen u straks ook! 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 

 
GROEP 1  juf Sarah en juf Linda 
Informatieavond: Maandagavond 25 september is de informatieavond van groep 1 en 2, deze wordt 
gehouden in het lokaal van groep 1. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de organisatie en de 
werkwijze in de kleutergroepen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, we starten 
om 19.00 uur.  
Nieuwe leerlingen: Vorige week vrijdag is Leyla Wolken voor het eerst bij ons geweest. Zij komt 
iedere maandag en vrijdag tot 11.00 uur bij ons in de klas. Vandaag is Lise von den Beucken voor het 
eerst bij ons geweest. Zij komt iedere dinsdag tot 11.00 uur bij ons in de klas. Wij wensen Leyla en 
Lise heel veel plezier bij ons!  
4 jaar: Lex Lubbers wordt morgen 4 jaar, hij komt vanaf nu elke dag bij ons op school! Wij wensen Lex 
heel veel plezier in groep 1!  
Thema: De komende twee weken staat het thema ‘de baby’ centraal, want…… Sam heeft een zusje 
gekregen, ze heet Teddie! Op de gang worden de poppen in bad gedaan en ze worden liefdevol 
verzorgd. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, is er een aankleedkussen, een badje, 
een bedje, een speelkleed, flesjes, luiers, rompertjes en kleertjes!  Op de kralenplank kunnen ze een 
afbeelding van ‘de baby’ namaken, er zijn meerdere kleurplaten, er mag getekend en gekleid worden 
en nog veel meer…. 
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Vrije inloop: Sinds vorige week werken we met een vrije inloop. De kinderen mogen om 8.15 uur de 
klas komen en dan direct een tafel kiezen om te werken/spelen. Rond 8.45 uur gaan we in de kring en 
starten we samen de dag. Het voordeel hiervan is dat kinderen niet hoeven te wachten in de kring tot 
alle kinderen in de klas zijn. Daarnaast kunnen de kinderen ook even aan papa of mama laten zien 
waar ze mee aan het werk gaan 🙂.  
Werken: Bij het werken passen we ideeën toe uit Reggio Emilia. De leerkracht hoort vertrouwen in de 
kinderen te hebben en te geven. Als leerkracht moet je vooral veel kijken en loslaten, maar wel 
bereikbaar zijn. We hebben dan ook niet meer altijd verplichte werkjes, maar we geven daarnaast 
voorstellen van wat de kinderen zouden kunnen maken. Daarnaast blijft er voor de kinderen veel 
ruimte over om zelf invulling/verwerking aan een thema te geven. Uiteraard werken we nog steeds 
aan doelen en leren we de kinderen vaardigheden.  
Deze week zijn de volgende voorstellen aangeboden (de kinderen maken i.i.g. één van deze 
voorstellen):  
* Beschuit met muisjes Eerst wordt het zoutdeeg gemaakt, daarna maken de kinderen van het 
zoutdeeg een beschuit. Deze gaan we afbakken in de oven, waarna de beschuit voorzien wordt van 
boter (verf) en muisjes (perforatorrondjes). 
* Kleurplaat geboorte De kleurplaat wordt netjes ingekleurd met kleurpotlood. Er is een eenvoudige 
versie en een versie met meer details.  
* Kralenplank De kinderen leggen de kralen op het voorbeeld, zodat er een mooie afbeelding 
ontstaat. Er is keuze uit 3 afbeeldingen: veiligheidsspeld, rammelaar en wieg.  
Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Baby'tje’, 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.  
Versje: Deze week leren de kinderen het opzegversje ‘Welkom!’, de kinderen hebben deze ook 
vandaag mee naar huis gekregen. Uw kind kan vast wel een stukje opzeggen, evt. kunt u een beetje 
helpen, gebruik makend van het liedjesmapje.  
Wensjes en bijzonderheden: Op de gang ligt een groen boekje waar u te maken wensjes in kunt 
noteren. Daarnaast kunt u daar evt. bijzonderheden in kwijt, bijvoorbeeld als uw kind die dag door 
iemand anders wordt opgehaald.  
Noodnummers: I.v.m. calamiteiten vinden wij het prettig om een aantal telefoonnummers achter de 
hand te hebben. Wilt U ervoor zorgen dat de gegevens in ParnasSys up-to-date zijn? Wilt u daarnaast 
de mobiele nummers (extra nummers) van ouders/ opvoeders/ oppas/ grootouders aan uw kind 
meegeven (graag deze week)? Als er dan iets aan de hand is, kunnen we altijd iemand bereiken (ook 
wanneer er een systeemstoring is)!  
 
GROEP 2 juf Marieke en juf Linda 
Informatieavond: Maandagavond 25 september is de informatieavond van groep 1 en 2, deze wordt 
gehouden in het lokaal van groep 1. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de organisatie en de 
werkwijze in de kleutergroepen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn, we starten 
om 19.00 uur.  
 
Thema: De komende twee weken staat het thema ‘de baby’ centraal, want…… Eline heeft een zusje 
gekregen, ze heet Mara! Op de gang worden de poppen in bad gedaan en ze worden liefdevol 
verzorgd. Om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, is er een aankleedkussen, een badje, 
een bedje, een speelkleed, flesjes, luiers, rompertjes en kleertjes!  Op de kralenplank kunnen ze een 
afbeelding van ‘de baby’ namaken, er zijn meerdere kleurplaten, er mag getekend en gekleid worden 
en nog veel meer…. 
Vrije inloop: Sinds vorige week werken we met een vrije inloop. De kinderen mogen om 8.15 uur de 
klas komen en dan direct een tafel kiezen om te werken/spelen. Rond 8.45 uur gaan we in de kring en 
starten we samen de dag. Het voordeel hiervan is dat kinderen niet hoeven te wachten in de kring tot 
alle kinderen in de klas zijn. Daarnaast kunnen de kinderen ook even aan papa of mama laten zien 
waar ze mee aan het werk gaan 🙂.  
Werken: Bij het werken passen we ideeën toe uit Reggio Emilia. De leerkracht hoort vertrouwen in de 
kinderen te hebben en te geven. Als leerkracht moet je vooral veel kijken en loslaten, maar wel 
bereikbaar zijn. We hebben dan ook niet meer altijd verplichte werkjes, maar we geven daarnaast 
voorstellen van wat de kinderen zouden kunnen maken. Daarnaast blijft er voor de kinderen veel 
ruimte over om zelf invulling/verwerking aan een thema te geven. Uiteraard werken we nog steeds 
aan doelen en leren we de kinderen vaardigheden.  
Deze week zijn de volgende voorstellen aangeboden (de kinderen maken i.i.g. één van deze 
voorstellen):  
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- een puzzelkleurplaat van een baby: de kinderen kleuren de kleurplaat, knippen de stukjes uit en 
plakken ze weer netjes op een gekleurd a4 papier. 
-woorden van de baby: kinderen mogen woorden van de baby overtrekken. Er staan verschillende 
lettertypes. 
-flesje versieren: de kinderen mogen de fles versieren d.m.v. scheuren van sitspapier en op de 
afgebeelde fles plakken. 
Wensjes en bijzonderheden: Op de gang ligt een groen boekje waar u te maken wensjes in kunt 
noteren. Daarnaast kunt u daar evt. bijzonderheden in kwijt, bijvoorbeeld als uw kind die dag door 
iemand anders wordt opgehaald.  
Noodnummers: I.v.m. calamiteiten vinden wij het prettig om een aantal telefoonnummers achter de 
hand te hebben. Wilt U ervoor zorgen dat de gegevens in ParnasSys up-to-date zijn? Wilt u daarnaast 
de mobiele nummers (extra nummers) van ouders/ opvoeders/ oppas/ grootouders aan uw kind 
meegeven (graag deze week)? Als er dan iets aan de hand is, kunnen we altijd iemand bereiken (ook 
wanneer er een systeemstoring is)!  
 
 
GROEP 3  juf Patricia en juf Kristel 
Week tegen pesten. 
Deze week is de “Week tegen het pesten”. 
Tijdens de KIVA-lessen, maar zeker ook op verschillende andere momenten deze week, staan we hierbij stil.  
We proberen de kinderen bewust te maken van de verstrekkende gevolgen van pesten.  
Ook alle andere aspecten (welke rollen zijn er, welke signalen zijn er, waar kun je hulp krijgen etc.) worden 
onder de aandacht gebracht.   
Informatieavond: Dinsdagavond 26 september is de informatieavond van groep 3. Tijdens deze 
avond krijgt u informatie over de organisatie en de werkwijze in groep 3.  
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
We willen graag starten om 19.00 uur.  
Gym: Graag makkelijke kleding aan die dag en de kinderen die oorbellen dragen, graag de oren 
afplakken thuis of pleisters mee geven of de oorbellen uit. Ook graag kettingen af. 
Pasfoto: We hebben nog niet van iedereen een pasfoto. Graag zo spoedig mogelijk inleveren. 
Lezen: De veilig en vlotboekjes zijn maandag meegegeven. Deze week wordt er tot en met bladzijde 
6 aangeboden. Dit mogen ze thuis oefenen. 
Ook leren we nieuwe woorden deze week: Aan en pen. De letters die erbij horen zijn de aa en de p 
Rekenen: We zijn bezig met getalbegrip, de getallenlijn, begrippen zoals meer, minder en evenveel. 
IPad: Vorige week heeft u een mail gehad voor wat betreft Zuludesk. We hopen dat het voor een ieder 
duidelijk is en dat het gaat lukken zodat we de IPads optimaal kunnen gebruiken. 
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Kristel 
Week tegen pesten. 
Deze week is de “Week tegen het pesten”. 
Tijdens de KIVA lessen, maar zeker ook op verschillende andere momenten deze week, staan we hierbij stil.  
We proberen de kinderen bewust te maken van de verstrekkende gevolgen van pesten.  
Ook alle andere aspecten (welke rollen zijn er, welke signalen zijn er, waar kun je hulp krijgen etc.) worden 
onder de aandacht gebracht.   
Vandaag hebben alle leerlingen een KIVA-brief meegekregen naar huis.  
Deze brief graag uiterlijk 30 september ingevuld inleveren 

Snappet:                                                                                                                                            
We zijn van start gegaan met Snappet; Snappet Rekenen, Snappet Automatiseren rekenen en 
Snappet Technisch Lezen.                                                                                                               
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen.  
Kinderen werken op hun IPad.  
Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de 
nieuwe mogelijkheden van techniek.  
Feedback 
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij 
gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt.                                                                 
Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.                                        
Als leerkracht krijg ik door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het 
leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep.                                                            . 
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Adaptief werken 
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun 
eigen niveau.                                                                                                                                           
Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de 
leerling.                                                                                                                                                                                                                           
Het is nu zeker van groot belang dat alle leerlingen hun IPad volledig 
opgeladen meenemen naar school. 
Taal: Deze week zijn we begonnen met een nieuw hoofdstuk, namelijk hoofdstuk 2 'Wat eten we vandaag?'. We kijken 

welk broodbeleg we kunnen smeren, strooien of kunnen leggen op ons brood. Ook bekijken we verschillende soorten 
eten, zoals Chinees eten en Italiaans eten. We leren wat doewoorden zijn en dat doewoorden soms verstopt zitten in 
naamwoorden.  
Schrijven: Afgelopen vrijdag hebben de kinderen de hoofdletter M geleerd. Deze week leren ze de hoofdletter U.  
Spelling: De kinderen leren dat de ee, oo en eu van klank veranderen onder invloed van de erop volgende r. Ze leren 
dat eer, oor en eur vaste klankgroepen zijn. De spellingsregel is: Woorden op -eer, -oor, -eur. Bij deze woorden kun je 
de ee, oo en eu niet zo goed horen. Je schrijft ze wel.  

 

GROEP 5     juf Harma  

Snappet:                                                                                                                                            
We zijn van start gegaan met Snappet; Snappet Rekenen, Snappet Automatiseren rekenen en 
Snappet Technisch Lezen.                                                                                                               
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen.  
Kinderen werken op hun IPad.  
Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de 
nieuwe mogelijkheden van techniek.  
Feedback 
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij 
gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt.                                                                 
Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.                                        
Als leerkracht krijg ik door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het 
leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep.                                                              . 
Adaptief werken 
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun 
eigen niveau.                                                                                                                                           
Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de 
leerling.                                                                                                                                                                                                                           
Het is nu zeker van groot belang dat alle leerlingen hun Ipad volledig 
opgeladen meenemen naar school. 
KiVa:  
We gaan van start met het bespreken van de driehoek van menselijke relaties.  
We denken na over de vraag wat de kenmerken zijn van vriendschap, van de omgang met kennissen, 
en van contact met mensen in het algemeen.  
Alle kenmerken die laag in de driehoek thuishoren, horen automatisch ook thuis in de top van de 
driehoek.  
Respectvol gedrag hoort bijvoorbeeld bij contact met mensen in het algemeen, maar ook bij het 
contact met kennissen, vrienden en beste vrienden.  
Er zijn ook dingen, zoals het delen van een groot geheim, die alleen horen bij goede vriendschappen. 
Respect voor anderen is de basis van alle menselijke relaties.  
Ieder wordt met respect behandeld, en je mag van iedereen verwachten dat ze jou ook met respect 
behandelen. 
Deze kennis nemen we als uitgangspunt bij het nadenken over de vraag hoe je binnen de driehoek in 
opwaartse richting kunt bewegen, oftewel hoe je van kennis tot vriend tot beste vriend wordt of hoe je 
in het algemeen aan een ander duidelijk kunt maken dat je hem of haar zou willen leren kennen. 
(interesse tonen in de ander, iets aan de ander vragen, zoeken naar dingen die jullie 
gemeenschappelijk hebben…..) 
 
Gisteren hebben alle leerlingen een KIVA brief meegekregen naar huis.  
Deze brief graag uiterlijk 30 september ingevuld inleveren. 
Week tegen pesten. 
Deze week is de “ Week tegen het pesten”. 
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Tijdens de KIVA-lessen, maar zeker ook op verschillende andere momenten deze week, staan we hierbij stil.  
We proberen de kinderen bewust te maken van de verstrekkende gevolgen van pesten.  
Ook alle andere aspecten (welke rollen zijn er, welke signalen zijn er, waar kun je hulp krijgen etc.) worden 
onder de aandacht gebracht.   
Elke dag kijken we naar een speciale uitzending van Klokhuis . 
Deze afleveringen zijn in samenwerking met KiVa tot stand gekomen.  
Taal:                                                                                                                                                                                 
“Aan tafel” is het thema waar we tijdens de taallessen over werken.  
We bespreken begrippen rondom de maaltijden. 
Begrippen die aan de orde komen zijn o.a. het ontbijt, de lunch, het middageten, het avondeten, de warme 
maaltijd etc. Ook in dit thema komt het alfabetiseren aan de orde. 
Wilt u thuis met enige regelmaat het alfabet oefenen met uw zoon/dochter?                            
Noodnummers:                                                                                                                                              
Wilt U ervoor zorgen dat de gegevens in ParnasSys up-to-date zijn?                                                        
Pasfoto:                                                                                                                                                         
Voor twee groepsopdrachten wil ik graag van alle leerlingen twee pasfoto’s hebben.                                   
Willen de kinderen die nog geen pasfoto’s hebben ingeleverd dat deze week alsnog doen! 

 
 
GROEP 6  juf Vinnie 

Snappet: We zijn van start gegaan met Snappet; Snappet Rekenen, Snappet Automatiseren 

rekenen en Snappet Technisch Lezen.                                                                                                               
Snappet is een adaptief digitaal onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te 
ontwikkelen.  
Kinderen werken op hun IPad.  
Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de 
nieuwe mogelijkheden van techniek.  
Feedback: Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave 
waardoor zij gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt. Deze feedback kan direct 
worden ingezet om het leerproces te verbeteren. Als leerkracht krijg ik door het gebruik van Snappet 
direct en continue inzicht in de voortgang van het leerproces van individuele leerlingen en van de hele 
groep.                                          
Adaptief werken: Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snapper te werken aan leerdoelen die 
aansluiten op hun eigen niveau. Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast 
aan de leerbehoeften van de leerling.                                                                                                                                                               
Het is nu zeker van groot belang dat alle leerlingen hun IPad volledig 
opgeladen meenemen naar school. 
Week tegen pesten. 
Deze week is de “Week tegen het pesten”. 
Tijdens de KIVA-lessen, maar zeker ook op verschillende andere momenten deze week, staan we hierbij stil.  
We proberen de kinderen bewust te maken van de verstrekkende gevolgen van pesten.  
Ook alle andere aspecten (welke rollen zijn er, welke signalen zijn er, waar kun je hulp krijgen etc.) worden 
onder de aandacht gebracht.   
Knutselen: Tijdens de Kinderboekenweek gaan we iets leuks doen; een boekverslag op een T-shirt maken! 
De kinderen hebben allemaal een oude T-shirt nodig (het liefst zonder opdruk en in een effen kleur). Er mag 
best een gaatje in zitten o.i.d. Het is ook niet erg als het een oud werkshirt van papa is. Graag zo snel 
mogelijk inleveren.  
Brief KiVa: Vandaag hebben alle kinderen een brief meegekregen. Graag voor 30 september ingevuld 
inleveren.   

 
 
GROEP 7  juf Esther en juf Lisanne 
Week tegen pesten. 
Deze week is de “Week tegen het pesten”. 
Tijdens de KIVA-lessen, maar zeker ook op verschillende andere momenten deze week, staan we hierbij stil.  
We proberen de kinderen bewust te maken van de verstrekkende gevolgen van pesten.  
Ook alle andere aspecten (welke rollen zijn er, welke signalen zijn er, waar kun je hulp krijgen etc.) worden 
onder de aandacht gebracht.   
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Snappet rekenen: Deze week zijn we in onze groep gestart met de digitale methode Snappet voor 
rekenen. De verwerking van het rekenen vindt vanaf nu dus plaats op de iPad. De kinderen krijgen 
direct feedback of ze de som goed of fout hebben gemaakt. Deze vorderingen kunnen wij exact 
volgen op de computer en daar naar handelen. Er wordt dan namelijk ook meteen geregistreerd wat 
het kind al goed kan en waar het nog extra mee moet oefenen. De leerlingen krijgen op deze manier 
lesstof op hun eigen niveau aangeboden en kunnen zo ook uitgedaagd worden wanneer blijkt dat ze 
de sommen goed kunnen maken. De kinderen zijn ook al erg enthousiast over Snappet.   
Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed werken en versterkt die met de 
nieuwe mogelijkheden van techniek.  
Feedback 
Met Snappet ontvangen de leerlingen directe feedback na het maken van een opgave waardoor zij 
gelijk weten of zij de opgave goed of fout hebben gemaakt.                                                                 
Deze feedback kan direct worden ingezet om het leerproces te verbeteren.                                        
Als leerkracht krijg ik door het gebruik van Snappet direct en continue inzicht in de voortgang van het 
leerproces van individuele leerlingen en van de hele groep.                                                              
Adaptief werken 
Leerlingen hebben de mogelijkheid om met Snappet te werken aan leerdoelen die aansluiten op hun 
eigen niveau.                                                                                                                                           
Bij adaptieve opgaven wordt de uitdaging van de opgaven aangepast aan de leerbehoeften van de 
leerling.                                                                                                                                                                                                                           
Het is nu zeker van groot belang dat alle leerlingen hun IPad volledig opgeladen meenemen 
naar school. 
Spelling: De volgende categorieregels komen deze week aan bod:  
- Woorden op –ig. Als aan het eind van een meerlettergrepig woord –ug hoort, schrijf je –ig.  
- Woorden op –lijk. Als je aan het eind van een meerlettergrepig woord –luk hoort, schrijf je lijk.  
- Werkwoorden in de tegenwoordige tijd en verleden tijd.  
Boekbespreking: Alle leerlingen van groep 7 houden dit schooljaar een boekbespreking. Vorige 
week hebben we al mogen luisteren naar een boekbespreking. Heel fijn dat een leerling van groep 8 
aan ons wilde laten zien hoe hij vorig jaar zijn boekbespreking heeft gegeven. Dit gaf ook duidelijkheid 
voor de kinderen. Vandaag hebben de kinderen een lijst met aandachtspunten voor de 
boekbespreking mee naar huis gekregen. Tevens staat daar een datum op genoteerd, dat zij hun 
boekbespreking moeten houden. 
Weerbaarheidstraining: Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op woensdag een makkelijk zittende broek aan 
heeft (liever geen spijkerbroek). Er blijft namelijk een deel van de groep in het speellokaal en dan is de 
mogelijkheid om om te kleden beperkt. En ze kunnen de oefeningen ook best in gewone kleding doen, als 
die maar niet te strak zitten. 
 
GROEP 8  meester Paul 
Week tegen pesten. 
Deze week is de “Week tegen het pesten”. 
Tijdens de KIVA lessen, maar zeker ook op verschillende andere momenten deze week, staan we hierbij stil.  
We proberen de kinderen bewust te maken van de verstrekkende gevolgen van pesten.  
Ook alle andere aspecten (welke rollen zijn er, welke signalen zijn er, waar kun je hulp krijgen etc.) worden 
onder de aandacht gebracht.   
Agenda: We gaan dit jaar beginnen met het werken in een agenda. Het is handig als alle leerlingen er 
zelf eentje aanschaffen. P.s. liever geen dure agenda, want de mate waarin we er mee werken is nog 
niet zo intensief als het voortgezet onderwijs! U kunt bij de action agenda's kopen voor 1 Euro.  
Snappet: Naast rekenen werken de kinderen dit jaar ook voor Taal, Lezen en Spelling op Snappet.  
IPad: Er zal steeds vaker een beroep worden gedaan op de IPad. Het is van belang dat deze elke 
morgen volledig is opgeladen! 
Lezen: Om het plezier aan lezen te bevorderen zal er elke week een korte presentatie zijn van een 
leesboek. Elke leerling mag zijn of haar favoriete boek aan de klas promoten. Het 
presenteren/promoten bestaat uit een stukje voorlezen en wat extra informatie geven over de schrijver 
en de keuze voor het betreffende boek. Let op! Dit is geen boekbespreking! Die komen later dit jaar 
aan de orde en zijn uitgebreider. 
Agenda voor de komende periode:  
Dinsdag 19 sept.          Kennismakingsgesprekken  
Donderdag 21 sept.     Kennismakingsgesprekken  
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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. 

  
IPad hoes 
De iPads die via school zijn aangeschaft moeten zijn voorzien van de hoes die bij de iPad geleverd is. 

Dit geldt zeker voor de iPads die middels huurkoop via Primenius zijn aangeschaft. Dit staat in de 

voorwaarden beschreven. 

Indien uw zoon of dochter een eigen ipad mee naar school neemt, kunnen wij niet verplichten welke 

hoes u daar omheen doet. Echter willen wij wel benadrukken dat het verstandig is om de ipad van een 

goede hoes te voorzien. Wij kunnen hier geen verantwoordelijkheid voor nemen.  

 

Installatie iPad’s 
We krijgen regelmatig vragen en meldingen binnen dat het niet lukt om de iPad te installeren. Vaak 
blijkt dat de handleiding niet juist wordt gelezen en dat men begint vanaf bladzijde 2. 
De handleiding hiervoor is te downloaden via deze link https://www.primenius.nl/ouderinformatie/ 
Onderstaande stappen dient u eerst te volgen alvorens verder te gaan met de installatie. (zie ook blz. 
1 van de handleiding). 
 
Thuisinstallatie  

1) U meldt de iPad aan via internet op https://www.primenius.nl/ipad/schade via het 
helpdeskportaal 

2) Vervolgens registreert u zichzelf als gebruiker.  (kies optie registreren).  

3) Maak een ‘ticket’ aan (dit wijst zichzelf) met als onderwerp “Zuludesk”  

4) Typ de benodigde gegevens in.  
 
Voor de ‘Verplichte’ velden waarvan u de gegevens nog niet weet, kunt u het antwoord “0000” intypen.  
5) Een medewerker van Primenius zal uw ticket behandelen en u de benodigde gegevens toesturen.  
6) Nadat u de gegevens heeft ontvangen, kunt u de iPad installeren volgens de bijgaande handleiding.  
 
Loopt u tegen problemen aan? Volg dan alle stappen opnieuw.  
Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met de ICT’er van de school van uw kind.  
Bij de leerkracht van uw kind is bekend hoe u in contact kunt komen met de school ICT’er.  
Wij verzoeken u de installatie zo spoedig mogelijk uit te voeren.  
Vervolgens kunt u verder gaan met bladzijde 2 van de handleiding. 
 

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
https://www.primenius.nl/ouderinformatie/
https://www.primenius.nl/ipad/schade
mailto:stgerardus@primenius.nl
http://www.sintgerardus.nl/

