
 

 

 
                                                                  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maandag 3 oktober 2016 
 

Nieuwsbrief 
 

Activiteitenoverzicht 
 

5 oktober     Start Kinderboekenweek  

12 oktober    Opa- en omadag 

15 oktober   Herfstvakantie (t/m 23 oktober) 

 

Bij afwezigheid van Ramona kunt u op maandag met uw vragen bij Anke terecht.  

De overige dagen kunt u, na schooltijd, met uw vragen terecht bij de leerkracht van uw 

kind. 
 

Aanwezigheid Ramona / Marcha 
 

Ramona 

Woensdagochtend 5 oktober (tot 10.30 uur) 

Maandag 24 oktober  

 

Marcha 

Maandag 24 oktober 
 

Jarige(n) van de week 
 

3 oktober Nigel Depenbrock ( 7 jaar) 

4 oktober  Jakob Jan Oost ( 7 jaar)  

 

 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!!  
 

Nieuws uit de school 
 

Kinderboekenweek: Voor altijd jong! 

Opening Kinderboekenweek 

We besteden, ook dit jaar, aandacht aan de Kinderboekenweek. Het thema is “Voor Altijd Jong”. Op 

woensdag 5 oktober is de gezamenlijke opening. De kinderen mogen verkleed, als opa/oma, op school 

komen.  

 

Opa- en omadag 

We zouden het leuk vinden wanneer er, tijdens de Kinderboekenweek, opa’s en oma’s op bezoek 

komen. Het zou dan fijn zijn als ze, aan hun kleinkind, over vroeger vertellen (hoe zagen de 

leesboeken er uit, wat was hun lievelingsboek, etc.) en daarna een stukje voorlezen.   

Dit hebben wij gepland op woensdag 12 oktober van 9:30-10:00 uur en van 10:30-11:00 uur. 

Van 10:00-10:30 uur is er een pauze, waarin de opa’s en oma’s die dat willen een kopje koffie of thee 

kunnen drinken.  
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Mochten er opa’s en/of oma’s zijn die het leuk vinden om op bezoek te komen, geef dit dan even aan 

bij de leerkracht van uw kleinkind.  

 

Afsluiting Kinderboekenweek 

Op vrijdag 14 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek gezamenlijk af met een kleedjesmarkt. Alle 

kinderen mogen hun boeken verkopen voor €0,50 en natuurlijk mogen ze ook bij anderen een boekje 

kopen. Iedereen, die wil verkopen, neemt een kleedje mee om de boeken mooi op te leggen. Overal in 

de school is markt. Ouders en opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom. We beginnen om 11:15 uur 

en het duurt ongeveer een half uur. 

Zet het alvast in uw agenda!        14 oktober       11:15 uur.      KOMT ALLEN!!! 

Tip: zoek alvast boeken om te verkopen! 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2 – Juf Elien 

Opa- en omadag 

We zijn vorige week begonnen met het thema “Mijn huis en familie”. De komende twee weken zullen 

voornamelijk in het teken staan van opa’s en oma’s. En we zouden het daarom heel erg leuk vinden als 

onze opa’s en oma’s op de opa- en omadag komen om ons te vertellen over vroeger en een boekje 

voor te lezen. Opa en oma mogen dan zelf een (prenten)boek meenemen, maar er zijn ook wel leuke 

boekjes op school.  

 

Voor altijd jong! 

We zingen, dansen en springen op het liedje van de Kinderboekenweek, maar wij leren nog meer 

liedjes over opa’s en oma’s. Deze liedjes kunnen wij jullie thuis laten horen en misschien kennen jullie 

ze ook wel! Dan kunnen we ze samen zingen.  

 

Letter van de week 

Er zijn vorige week ontzettend veel spulletjes meegenomen met de letter h. Dus onze letterkast ziet er 

prachtig uit! We leren deze week de letter O. De O van opa en oma. En nu mogen we spulletjes voor 

de letterkast meenemen die beginnen met deze letter.  

 

Rekenen op het plein 

Vorige week heeft juf Elien op het plein verschillende hinkelbanen 

gemaakt. Een hinkelbaan t/m 7, 10, 15 en 20. We moesten een 

pittenzak gooien op een cijfer en dan één voor één op alle cijfers 

springen (in de goede volgorde). Het cijfer waar de pittenzak op lag, 

moesten we de heenweg overslaan en de terugweg pakten we het 

zakje op en namen we het weer mee terug naar het begin. Iedereen 

vond het erg leuk om te doen. Er waren na het spel zelfs een aantal 
van ons die zelf al een hinkelbaan konden maken!  

 

De dag daarna hebben we met eikels gerekend. We moesten allemaal eikels gaan 

zoeken. Hiervoor kregen we samen drie emmers. Een rode, een gele en een blauwe. 

De rode emmer moest helemaal vol, de blauwe emmer moest halfvol en in de gele 

emmer moest een beetje. Daarna hebben we gekeken welke emmer het volst was en 

welke het leegst en we hebben de eikels eerlijk verdeeld over de emmers. En op het 

laatst mocht iedereen die dat wilde eikels uit de emmers halen en er mee spelen.  

 

Werelddierendag 

Morgen (4 oktober) is het werelddierendag. Een dag waarop er wereldwijd extra aandacht wordt 

besteed aan de dieren. Door deze dag te vieren, wordt benadrukt dat dieren ook rechten hebben en 

beschermd moeten worden.  

Wist u dat werelddierendag op 4 oktober wordt gevierd omdat dit de gedenkdag is van de heilige Sint- 

Franciscus van Assisi. Deze heilige staat bekend om zijn grote respect voor al het leven, maar vooral 

dat van dieren. Volgens de legende kon de heilige zelfs met dieren praten.  

In de klas besteden we ook aandacht aan werelddierendag. Het is helaas niet mogelijk om alle 

kinderen een (huis)dier mee te laten nemen, maar het zou wel leuk zijn als iedereen iets van zijn/haar  

 



 

 

 

 

huisdier meeneemt. Hierbij kunt u denken aan een halsband, speeltje of iets dergelijks. Mocht u thuis 

geen huisdieren hebben of niets hebben van het huisdier wat uw kind mee kan nemen, dan mogen de  

kinderen ook een dierenknuffel meenemen. In de klas mogen de kinderen er dan iets over vertellen 

Bijvoorbeeld wat het is en van wie het is. 

 

Ouderportaal 

Als u niet kunt inloggen op het ouderportaal, dan kunt u dit bij mij melden. Ik zorg er dan voor dat u 

de inloggegevens krijgt.  

 

Oproep 

Zou u, voor woensdag 5 oktober, een babyfoto van uw kind willen mailen naar: 

Elien.Kaiser@primenius.nl. 

Alvast bedankt! 

 

Zelfredzaamheid 

Op school proberen wij de kinderen zo veel mogelijk zelf te laten doen. Zelf aan en uit kleden voor en 

na de gym, zelf je jas in de luizenzak doen en zelf je jas uit de luizenzak halen, zelf je schoenen aan en 

uit doen. Wilt u er voor zorgen dat uw kind gemakkelijke kleding en schoenen aan heeft die hij/zij zelf 

aan en uit kan doen?  

 

Gymschoenen 

De dagen worden weer kouder en we gaan weer wat vaker naar de gymzaal. Er zijn nog een aantal 

kinderen die geen gymschoenen op school hebben. Zouden jullie er voor willen zorgen dat uw kind ook 

gymschoenen op school heeft. Graag voorzien van naam! We bewaren de schoenen in een bak in de 

klas.  

 

Dopper 

Er ligt al twee weken een dopper in onze bewaarbak. De kinderen weten niet van wie deze dopper is. 

Wilt u het tegen uw kind zeggen als het zijn/haar dopper is, dan kan hij/zij hem weer mee krijgen naar 

huis.  

 

Groep 3/4 – Juf Linda en juf Henriëtte 

 

Hulpgevraagd!!!!! 

 

Vrijdag hebben we een excursie rondom het Boschhuis. We worden om 10.30 uur verwacht.  Hiervoor 

zoeken we ouders voor vervoer en begeleiding. 

We zijn rond 11.30 uur klaar!!  

 

De intekenlijst hangt op de gang! 
  

Voor het knutselen zijn wij op zoek naar lege (water)flesjes van 500 ml. Zou u dit aan de kinderen 

willen meegeven? 

 

Juf Annelies 

Sinds vorige week loop ik op de maandag en dinsdag stage in groep 3/4. Ik ben Annelies Naber en ben 

derdejaarsstudent op de PABO in Emmen. In mijn vorige twee jaren heb ik kennisgemaakt met de 

verschillende leeftijdsgroepen, waarna ik dit jaar heb gekozen om mij te specialiseren in de 

onderbouw. De spontaniteit en de leergierigheid van jonge kinderen spreekt mij erg aan. Ik hoop een 

fijne tijd tegemoet te gaan in groep 3/4! 

 

Taal 

In groep 3 Zijn we begonnen met kern 2  de woorden  

 

Deze week leren we de woorden : 

 

Jullie zullen wel gehoord hebben dat de kinderen ook                                               

woorden kunnen oefenen op BLOON. De kinderen hebben hier een 

eigen inlogcode van. De woorden zullen wekelijks worden 

aangepast. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLkNGHkr7PAhXK6xQKHRI2AvIQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/ellen0001/veilig-leren-lezen/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNER5cAMy3qvmH0uVod7xcJ5AJ8vPQ&ust=1475567098835267
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie092fkr7PAhWCWRQKHQwdC1MQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/ellen0001/veilig-leren-lezen/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNFQam-GPW8PQVh0nktD7MkIs2jhSQ&ust=1475567180733504
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiX9saIk77PAhVGPBQKHR7oANEQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/ellen0001/veilig-leren-lezen/&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNHM2V-DzgKd2sYGtqR-b41d1hQZEA&ust=1475567374355030
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihvY-uk77PAhVLuBQKHVLkDaYQjRwIBw&url=http://1steleerjaaralucerna.blogspot.com/2014/09/lamia-is-jarig.html&bvm=bv.134495766,d.d24&psig=AFQjCNGtWt4DcsR-s3EgZV7Z8y-ey8T-Bw&ust=1475567478512129
mailto:Elien.Kaiser@primenius.nl


 

 

 

 

Het is belangrijk om regelmatig met de kinderen te lezen. Daarom geven we de kinderen af en toe ook 

woorden mee om thuis te oefenen. Dit lezen noemen we veilig en vlot.  

 

Groep 4  

We werken met vraagwoorden. De kinderen leren een vraagwoord te herkennen, Wie, wat, waar 

wanneer en hoe. Ook oefenen we het alfabet. 

 

Spelling: 

Deze week oefenen we de de categorie eer oor en eur woorden. Ook komen de samengestelde 

woorden aanbod. Vandaag hebben de kinderen een briefje meegekregen van deze categorie en de 

woorden kunnen ook weer in Bloon worden geoefend! 

 

Gymnastiek 

Vanaf vandaag hebben we een vervanger voor Gymnastiek dit is meester Kjeld hij zal voorlopig de 

gymlessen op maandag verzorgen wegens ziekte van juf Marloes.  

Denken jullie allemaal weer aan de gymkleding en gymschoenen! 

 

Groep 5/6 – Juf Janine 

 

Ontbijt uitdaging! 

Vandaag hebben we geleerd waarom ontbijten zo belangrijk is. Ik daag de kinderen uit om deze week 

elke dag te ontbijten. Elke ochtend bespreken we in groepjes wat we hebben gegeten als ontbijt.  

  

Wilt u zelf meer weten over een gezond ontbijt? Lees dan het werkboekje ‘ontbijten’ van uw 

zoon/dochter.  

 

Een goed ontbijt geeft je een gezonde start van de dag. Het zet je darmen 
aan het werk en door te ontbijten krijg je energie om de dag lekker te 
beginnen. Daarnaast levert het de nodige voedingsstoffen. Neem brood 
of ontbijtgranen als basis. Als je ’s ochtend weinig tijd hebt kan je het 
best je ontbijt al ’s avonds klaarmaken.  

Na een hele nacht zonder eten is je lichaam toe aan nieuwe 
energie. Dat maakt het ontbijt een belangrijke maaltijd. Een 
goed ontbijt zet de darmen aan het werk. In een voedzaam 

ontbijt zitten verschillende gezonde voedingsstoffen, zoals 
vezels, vitamines en mineralen. 
 

Vrijdag heeft groep 5  een excursie rondom het Boschhuis. We worden om 10.30 uur verwacht.  

Hiervoor zoeken we ouders voor vervoer en begeleiding. 

We zijn rond 11.30 uur klaar!!  
  

De intekenlijst hangt op de gang! 
 

 

Toetsen: 

Dictee: Vrijdag 14 oktober  

Groep 5 krijgt woorden uit spellingscategorie: woorden met komma –s- 

Groep 6 krijgt woorden uit spellingscategorie: thee woorden 

 

Topografie: Dinsdag 4 oktober 

De kinderen leren de provincie Groningen. Groep 5 leert alleen topospel A en groep 6 leert A+B.  

 

Groep 7/8 – Juf Karin en juf Anke 

 

Skoolchoizz 

Skoolchoizz is een informatiebeurs voor groep 8-ers en de ouder(s). De scholen zullen Edsdal College, 

Terra, Hondsrugcollege en Carmelcollege  vertegenwoordigd worden. Ook OPDC, PRO Emmen en Altlas 

zijn aanwezig. 

  

Wanneer: woensdag 26 oktober 2016 
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Tijd:  13.00 – 20.00 uur 

Waar: Hampshire Hotel 

          Van Schaikweg 55, Emmen 

 

 

Toetsen: 

Dictee: Donderdag 13 oktober  

Groep 7 krijgt woorden uit spellingscategorie:woorden met sch(e) 

Groep 8 krijgt woorden uit spellingscategorie: Woorden met –iaal, -ieel, -ueel, -eaal 

 

Topografie: Dinsdag 11 oktober 

Groep 7 krijgt een toets over Frankrijk, alleen topspel A 

Groep 8 krijgt een toets over Azie, alleen topospel A 

(tip: leer niet op nummer) 

 

 

 

 

Overig nieuws  
 

 

 

Gezinsviering 

 

 

 
Alles op z'n plek  

 
Een plaats hebben is niet vanzelfsprekend. Het kan voorkomen dat er geen plaats voor je is, omdat de plek 
voor iemand anders bezet wordt gehouden. Of dat iemand jouw plek inneemt, terwijl je even niet oplet. 
Soms zit je op de reservebank bij de sportclub, een plek waar je niet zo graag zit...  
Het zijn allemaal situaties waar jij niet om gevraagd hebt. Gelukkig komen er soms mensen op je pad die je 
wel ruimte geven. Ze zetten een stoel bij en ze zien wat je allemaal kan. Ze nemen je zoals je bent. Alles 
valt dan op z'n plek. Ze hebben oog voor jou!  
 
Op zondag 16 oktober hebben we om 11.00u weer een (ingelaste) gezinsviering in de RK Willibrorduskerk. 
Samen met pastor Ria en het kinderkoor gaan we luisteren naar het verhaal van Ismaël en Hagar. Ook hier 
gaat het over de beste plek en iemand de ruimte geven. Gelukkig is God daar om te helpen als het fout 
dreigt te gaan. 
 
Kom je ook luisteren en zingen? Zien we jou op je favoriete plekje in de kerk? 
 
Groetjes van de werkgroep gezinsvieringen, 
Francine, Karina en Marion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Groot en klein. 
Arm en rijk. 
Zwart en wit. 
Bruin en geel. 
Eerste en laatste. 
We maken graag het verschil. 
Jij bent zus en jij bent zo. 
 
Wat goed, God, 
dat u anders naar ons kijkt. 
Dat we voor u allemaal uw mensen zijn. 
Mensen met wie u samen  
het leven goed wil maken. 
Mensen die allemaal  
een eigen, uniek talent hebben. 
Die allemaal op hun manier 
een beetje op u mogen lijken. 
 
God dank u wel, 
dat u ons onze eigen plek  
op deze wereld gunt. 
Help ons om ook zo 
naar anderen te kijken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
StepJeFit 

StepJeFit 
Heeft meer dan alleen Steps, nu ook BootCamp & BodyFit!  

Heeft u altijd al eens een groepsles mee willen doen, maar was de drempel te groot om naar een 

sportschool te gaan? Kom dan eens langs bij StepJeFit! 

 

Lesrooster 

maandag  19:00-20:00  Steps 

 20:00-21:00  BootCamp * Nieuw * 

woensdag  19:00-20:00  Steps 

vrijdag 09:00 –10:00  BodyFit     * Nieuw * 
 

BodyFit is een les die alles in zich heeft. In slechts een uur tijd train je op motiverende muziek je hele 

lichaam. Door de combinatie van cardio- en krachttraining verbrand je veel calorieën, en werk je 
tegelijkertijd aan het strakker maken van je lichaam! BodyFit is daarom de perfecte les voor personen die 

willen afvallen, aan hun conditie willen werken en kracht willen opbouwen. 
 

Locatie 
Gymzaal H. Gerardusschool 

Hanetangerweg 1 
9561 PE Ter Apel 

 
Proefles? Kom gerust langs! 

 
Voor meer informatie neem contact op met : 

Lisette Scholtens 06-51100811 

 
 
 



 

 

 
Huttendorp Ratejetoe 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER HUTTENDORP RATJETOE 

17 T/M 21 OKTOBER 2016 van 10.00 tot 15.00 uur 

 

    ( dit formulier is bedoeld voor kinderen die geen gebruik maken van de BSO) 

Graag dit formulier meenemen de eerste dag. 

 

Naam:    …………………………………………………………………………………………. 

 

Adres:    …………………………………………………………………………………………… 

 

Woonplaats:   ………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoonnummer:  …………………………………………………………………………… 

 

Leeftijd:   …………………………………………………………………………………………… 

 

Medicatie/allergieën:  ………………………………………………………………………… 

 

Extra mededelingen:    …………………………………………………………………………… 

 

Neemt deel aan het Huttendorp Ratjetoe op: 

o Maandag 

o Dinsdag 

o Woensdag 

o Donderdag 

o Vrijdag 

o Komt de hele week 

o Geeft geen toestemming om foto op Facebook/website Rzijn of in de krant te plaatsen 

Entree op de eerste dag in één keer te voldoen, bij de deur. 

 

Kosten per dag :  € 7,50 

 

Kosten per week:  € 35,-- 

 

Voldaan: ja/nee………………………………. ( wordt afgerekend op de eerste dag)  

 

Handtekening ouder/verzorger:……………………………………………………………. 

 

Opgave: via ratjetoe@rzijn.nu of tel.nr: 0599-582740.  Uiterlijk voor 14 oktober 

aanmelden! Dit formulier meenemen naar eerste dag Huttendorp.  
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