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Nieuwsbrief van de Sint 
Gerardusschool 

 26 september 2017 
 

Agenda 
 

 
 
Deze week 

Dag 
Dinsdag 
Woensdag 
Donderdag 
Vrijdag 
 

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

Tijd 
19.00 uur 
Hele dag 
 
 
 

Activiteit 
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. 

 
Volgende week 

Dag 
Donderdag 
 
Vrijdag 
 

Datum 
5 okt. 
 
6 okt. 

Tijd 
Hele dag 
 
Hele dag 
 
 

Activiteit 
Personeelsdag Primenius/Stakingsdag onderwijs 
Leerlingen vrij 
Leerlingen vrij 

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

 

 
 

 

Mededelingen 
 

 
Mededeling bibliobus. 
De afgelopen weken is gebleken dat er veel kinderen zijn die hun boeken te laat inleveren. Ook komt 
het regelmatig voor dat kinderen hun pasjes vergeten of kwijt zijn.  Thuis kunt u heel makkelijk zelf 
inloggen en de boeken verlengen en een inleverherinnering inschakelen. 
Via onderstaande link. 
https://www.bibliotheekemmen.nl/persoonlijke-pagina-1512/wat-heb-ik-thuis-verlengen-1512 
De gebruikersnaam is het nummer van het pasje. Het wachtwoord is de eerste keer de geboortedag 
en de geboortemaand (ddmm). Hierna moet je sowieso het wachtwoord wijzigen. Het is ook mogelijk 
om dat de gebruikersnaam te wijzigen, maar dat hoeft niet. 
 
 
Schoenendoosactie: Na het succes van vorig jaar, gaan we dit jaar ook weer meedoen aan de 
schoenendoosactie van Edukans. 
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 
opvangcentra voor straatkinderen. 
Dit jaar delen we de dozen uit in: 
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 Ghana 

 Irak 

 Albanië 

 Sri Lanka 

 Moldavië 

  

Vanaf maandag 9 oktober staat er een doos in de hal bij de groepen 1,2 en 3. Daarin mogen de 

meegebrachte spullen in worden gedaan. 

Wat mag er allemaal in de doos? 

De basisinhoud:  

Schriften, pennen, (kleur) potloden, knuffel, tandenborstel, tandpasta, zeep 

Om de doos verder te vullen:  

Schoolspullen; schrijfblok, gum, puntenslijper, etui, liniaal, kleurboek, enz. 

Klein speelgoed; pop, auto, kleine bal, jojo, pet, puzzels, ballonnen, knikkers enz. 

Toiletartikelen; spiegeltje, haarspullen, kam, borstel, washandje, toilettasje, enz. 

Wat mag er niet in: 

Snoep of ander etenswaren 

Oorlogsspeelgoed 

Varkens (knuffels o.i.d 

We hopen dat het dit jaar weer een succes gaat worden. 

 

Social Schools 

Vanaf volgende week zullen we u op de hoogte houden van alles wat er op school gebeurt via Social 

Schools. De leerkrachten zullen berichten op Social Schools zetten. U kunt via de app of de computer 

deze berichten lezen en reageren.  

In het weekend ontvangt u per mail een overzicht van alle berichten die in de groep(en) van uw 

kind(eren) zijn geplaatst. Daarnaast zal daar ook een stukje instaan die alle ouders kunnen lezen. Dat 

is vergelijkbaar met de mededelingen in deze nieuwsbrief.  

Voor het gebruik van Social School willen we u wel vragen om de volgende punten in acht te nemen: 

 We vinden het ontzettend leuk dat u op berichten kunt reageren. Daarmee wordt u nog meer 

betrokken bij het dagelijkse gebeuren in de klas. Laten we daar positief mee omgaan. Als er 

iets is waar u het met de juf of meester over wilt spreken, maakt u dan een afspraak. 

Discussies via Social Schools is niet de bedoeling en opzet van Social Schools. 

 De foto's die via Social Schools met u gedeeld worden, mogen niet via andere social media 

als Facebook, twitter, instagram o.i.d. worden verspreid. 

https://www.edukans.nl/ghana/
https://www.edukans.nl/irak/
https://www.edukans.nl/albanie/
https://www.edukans.nl/sri-lanka/
http://edukans.nl/moldavie
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In de bijlage sturen wij u nog extra uitgebreide informatie over Social Schools. Dat kunt u rustig 

doorlezen. Maandag 2 oktober zult u een link ontvangen om Social Schools te installeren.   

 

Even voorstellen 

“Vanaf dit schooljaar zal ik, Laura Rumahloine, de functie van schoolmaatschappelijk werker invullen 

bij uw kind op de basisschool. Als schoolmaatschappelijk werker richt ik mij op de driehoek: kind-ouder-

school. Ouders kunnen in verschillende gevallen een beroep doen op een schoolmaatschappelijk 

werker: 

         wanneer zij vragen hebben over opgroeien en opvoeding 

         als er problemen zijn; thuis of op school 

         indien ze niet weten bij welke instantie ze terecht kunnen met een bepaalde vraag.  

Het schoolmaatschappelijk werk is vrij toegankelijk en gratis voor alle ouders met kinderen in het 

(basis)onderwijs. Voor een afspraak ben ik op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar op 

0613909226 of via l.rumahloine@welzijngroepsedna.nl 

Iedere dinsdagavond houd ik een Whatsapp spreekuur van 19:30-21:00 waar u terecht kunt voor lichte 

vragen/ondersteuning of voor het maken van een afspraak.” 

Met vriendelijke groet, 

  
Laura Rumahloine 
Schoolmaatschappelijk werker 
Preventief Jeugdwerker 
Tel:   06-139 09 226 
Mail: l.rumahloine@welzijngroepsedna.nl 
  
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 

 
 
   

Van de  van de directie  
 
Zoals u vast via de media hebt vernomen, zullen leerkrachten in het basisonderwijs op 5 oktober het 
werk neerleggen en gaan staken. Onze leerlingen zijn die dag al vrij, toch onderschrijven wij de ernst 
van de situatie! Er wordt steeds meer van leerkrachten gevraagd. Het vak is te mooi. Dat willen we 
graag zo houden en ervoor zorgen dat er voor de toekomst genoeg leerkrachten zijn en blijven. We 
hebben immers de toekomst dagelijks in onze klassen. Daar staan we voor! Tijdens de personeelsdag 
van Primenius zullen we met alle leerkrachten ook aandacht vragen voor de noodzaak voor ons 
onderwijs. We hopen dat u ons standpunt steunt.  
 
Met hartelijke groet, 
Marjolein Sijmons 
 
 
 
 

mailto:l.rumahloine@welzijngroepsedna.nl
mailto:l.rumahloine@welzijngroepsedna.nl
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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Nieuws uit de groepen 
 

 
GROEP 1 juf Sarah en juf Linda  
Thema: Deze week werken we, net als vorige week, nog over het thema ‘De baby’. 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…. 
 Daarnaast werken we deze week ook over het thema ‘Emoties’.  
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 gaan de kinderen allemaal een keer puzzelen.  
Daarnaast zijn deze week de volgende voorstellen aangeboden (de kinderen mogen hier voor 
kiezen):  
* Puzzelkleurplaat emoties Eerst kiezen de kinderen een kleurplaat naar keuze, daarna wordt de 
kleurplaat netjes uitgeknipt over de lijnen. De kinderen kiezen een gekleurd papier uit, waarop ze de 
puzzel gaan leggen, ten slotte plakken ze de stukjes vast.   
 * Smileys seriëren van groot naar klein De kinderen knippen de 5 plaatjes van de smileys uit, 
vervolgens leggen ze de plaatjes in de goede volgorde (van groot naar klein), ten slotte plakken ze de 
plaatjes op. De smileys mogen ook nog gekleurd worden.   
 Zingen: Deze week leren de kinderen het lied ‘Verdrietig’, 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 ‘Gevoelens’, 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.  
 
GROEP 2 juf Marieke en juf Linda 
Thema: Deze week werken we, net als vorige week, nog over het thema ‘De baby’. 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….  
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.  
Voorstellen van deze week: 
-puzzelkleurplaat van de baby 
-kralenplank van een kinderwagen 
-kleurplaat van baby's in kinderwagens 
Zingen: we zingen deze week het liedje 'Mijn mama's buik is dik'.  
Fonemisch bewustzijn: deze week leren we de letter/klank 'm'. Kinderen mogen plaatjes mee naar 
school nemen voor in de lettermuur die beginnen met de 'm'.  
Wensjes en bijzonderheden: Op de gang ligt een roze 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.  
 
GROEP 3  juf Patricia en juf Kristel 
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Informatieavond: U bent vanavond vanaf 19.00 uur welkom bij ons in groep 3. 
Lezen: Deze week leren we het woord en en de letter e. 
Het wordt een week met veel herhaling en afronden van de kern. 
Veilig en vlot: Het boekje mag uitgelezen worden. 
Rekenen: We zijn bezig met de getallenlijn, oriënteren op het tellen met sprongen van twee, oefenen 
van aanvullend tellen.  
Deze week sluiten we blok 1 af met onze eerste rekentoets. Mocht u het resultaat willen bekijken, kunt 
u dit in parnassys zien. 
Schrijven: De letter e gaan we leren schrijven en oefenen. 
Schoolfotograaf: Donderdag en vrijdag komt de schoolfotograaf op school. De kinderen van groep 3 
komen donderdag op de foto.  
 
GROEP 4  juf Bianca en juf Kristel 
Rekenen: We werken deze week aan de volgende doelen: het splitsen en samenstellen van getallen 
tot 100, tellen van hoeveelheden met een bepaalde structuur, getallen tot 100 op de goede volgorde 
zetten, handig groepjes maken en handig tellen met groepjes. Dit oefenen we op Snappet. Daarom is 
het erg belangrijk dat alle kinderen de iPad meenemen naar school en dat deze is opgeladen!  
Taal: We werken verder over het blok 'Wat eten we vandaag?'. De kinderen leren om producten en 
spullen te ordenen. Tevens herhalen we wat je op brood kunt smeren, strooien en leggen. Ook 
herhalen we dubbelwoorden waar een doewoord in zit zoals duikplank. Deze week krijgen de kinderen 
hun eerste taaltoets. Deze toets gaat over blok 1 en blok 2.  
Spelling: De spellingregels van de afgelopen 3 weken worden herhaald. Vrijdag wordt er een dictee 
afgenomen waarbij woorden uit deze verschillende regels worden gevraagd.  
Schrijven: De hoofdletter IJ en V worden aangeleerd.  
Schoolfotograaf: Donderdag en vrijdag komt de schoolfotograaf op school. De kinderen van groep 4 
komen donderdag op de foto.  
 
GROEP 5     juf Harma  
 
GROEP 6  juf Vinnie 
Rapporten: Niet alle rapporten zijn terug. Kijkt u thuis even?  
T- shirt: Denkt u aan een t-shirt voor het knutselen?  
KiVa: Vrijdag is de uiterlijke inleverdatum voor de brief.  
Snappet: We zijn goed begonnen met rekenen en lezen (Estafette). Met rekenen houden we ons 
vooral bezig met vermenigvuldigen en geldrekenen. De kinderen leren hierbij hoe ze sommen als 
40x50, 40x51 en 40x49 uit te rekenen en kommagetallen optellen zoals 1,40+ 2,65 met geld als 
context. De keersommen zijn nog lastig! Tijdens het lezen besteden we systematisch aandacht aan 
bv. flitswoorden, teksten aan elkaar voorlezen en het correct uitspreken van lastige woorden.  
Topomaster: Op maandag 30 oktober is de eerste toets!  
 
GROEP 7  juf Esther en juf Lisanne 
Spelling: Deze week ronden we blok 1 van spelling af met een toets.  
De volgende categorieregels zijn aan bod gekomen.  
Woorden op –erd en –aard, krijgen achteraan een d. 
De toren woorden; lange klank aan het eind van een klankgroep, dan schrijf je maar één a, e, o, u.  
De torren woorden: korte klank aan het eind van een klankgroep, dan volgen er twee medeklinkers.  
Werkwoorden in de tegenwoordige tijd.  
De golven woorden, als je een woord langer maakt die eindigt op de f of een s, dan wordt de f vaak 
een v en de s en z. 
De dirigent woorden, woorden met i in plaats van een ie, dit zijn weetwoorden 
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. 
Rekenen: Als de komende periode servies bi u uit de kast mist, dan kan het zijn dat de kinderen de 
BREUKen aan het oefenen zijn. Deze periode zijn we veel bezig met breuken en procenten 
vergelijken, breuken verkleinen en ook het kolomsgewijs delen is een belangrijk aandachtspunt. 
De nationale voorleeswedstrijd 2017-2018:De nationale voorleeswedstrijd is een 
leesbevorderingsproject voor kinderen uit groep 7 en 8. Dit jaar doen groep 7 en 8 ook weer mee aan 
de nationale voorleeswedstrijd. De leerlingen die graag mee willen doen hebben vandaag een brief 
met allerlei tips mee naar huis gekregen. De kinderen kunnen zich t/m 4 oktober opgeven bij hun  
leerkracht. Vanaf 9 oktober zijn de voorrondes in groep 7 en groep 8. De winnaars van de voorrondes 
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van groep 7 en 8 moeten op  woensdag 18 oktober tegen elkaar strijden om de voorleeskampioen van 
de St. Gerardusschool te worden. De winnaar van onze school gaat door naar de kwartfinale in de 
bibliotheek te Emmen. Deze kwartfinale zal in februari/maart zijn. 
  
GROEP 8  meester Paul 
VO-Ouderavond: Ook dit jaar zal er voor de ouders van groep 8 weer een VO-ouderavond zijn. 
Vertegenwoordigers van het Carmel College, het Esdal College, het Hondsrug College en het Terra 
College zullen die avond komen vertellen wat u volgend jaar zoal op hun school kunt verwachten.  
N.B. Wegens het kleine aantal aanmeldingen voor Esdal Klazienaveen, heb ik besloten om deze 
school niet te vragen. Ouders die voor deze school gekozen hebben wil ik wijzen op de mogelijkheid 
om op maandag 13 november de informatieavond op het Esdal Klaz. zelf bij te wonen. 
KiVa: Vrijdag is de uiterlijke inleverdatum voor de brief.  
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 experimenteren de kinderen dit jaar ook met 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:   
Vrijdag 29 sept.          Schoolfotograaf   
Maandag 13 nov.       Informatieavond Esdal Klazienaveen 
Woensdag 15 nov.     VO-Ouderavond 
Open Dagen VO: 
10 Januari                  Terra College                 15:00-21:00 
23 januari                   Esdal Klazienaveen       15:00-20:00 
24 januari                   Esdal Emmen                14:00-20:00 
31 januari                   Carmel College              14:00-21:00  
07 februari                  Hondsrug College          14:00-21:00 
 
 
 

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 

http://www.primenius.nl/ipad/schade
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7826 CT EMMEN 
0591 – 622 465 
stgerardus@primenius.nl 
www.sintgerardus.nl 
directeur – mevr. M. Sijmons 
 

mailto:stgerardus@primenius.nl
http://www.sintgerardus.nl/

