
 

 

 
                                                                  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maandag 10 oktober 2016 
 

Nieuwsbrief 
 

Activiteitenoverzicht 
 

12 oktober    Opa- en omadag 

14 oktober   Kleedjesmarkt (afsluiting Kinderboekenweek) 

15 oktober   Herfstvakantie (t/m 23 oktober) 

6 november    Bosloop 

 

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 

Maandag 24 oktober  

 

Marcha 

Maandag 24 oktober 
 

Jarige(n) van de week 
 

12 oktober   Julia van Duinen (11 jaar) 

15 oktober   Dayven Haan (6 Jaar) 

 

 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!!  
 

Nieuws uit de school 
 

Kinderboekenweek: Voor altijd jong! 

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.  

 

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.  
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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! 

 

 

Jumbo sparen voor school 

Zijn er ouders/verzorgers die ons willen helpen bij  het invoeren van schoolpunt codes?  

Deze codes moeten voor 26 oktober worden ingevuld.  

 

Bosloop 

Op zondag 6 november vindt de jaarlijkse bosloop plaats. De bosloop is een loopevenement voor 

wedstrijd- en recreatielopers én voor basisschoolkinderen. Jullie hebben een brief thuis met de nodige 

informatie en een opgavestrook. Overleg met je zoon/dochter of hij/zij wil deelnemen en lever het 

strookje+ bedrag in bij de groepsleerkracht. Deze graag voor vrijdag 14 oktober inleveren.  

 

Wij hopen op een flink aantal deelnemers! 

 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2 – Juf Elien 

 

Groep 3/4 – Juf Linda en juf Henriëtte 

Speurtocht ‘Verrukkelijk onkruid’ 

Afgelopen vrijdag heeft groep 3/4  samen met de kinderen van groep 5 meegedaan aan een speurtocht 

door het bos. Dit was georganiseerd door het waterschap Hunze en Aa’s. Tijdens de speurtocht 

moesten we vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren. Aan het eind van de route werden we 

verrast met een pan soep en een crackertje met onkruidboter, gemaakt van de onkruiden die we 

onderweg hadden gevonden. Alle ouders die hebben meegereden en ons begeleid hebben willen we 

hartelijk bedanken.  

     
 

Groep 5/6 – Juf Janine 

Speurtocht ‘Verrukkelijk onkruid’ 

Afgelopen vrijdag heeft groep 5 samen met groep 3/ 4 meegedaan aan een speurtocht door het bos. 

Dit was georganiseerd door het waterschap Hunze en Aa’s. Tijdens de speurtocht moesten we vragen 

beantwoorden en opdrachten uitvoeren. Aan het eind van de route werden we verrast met een pan 

soep en een crackertje met onkruidboter, gemaakt van de onkruiden die we onderweg hadden 

gevonden. Alle ouders die hebben meegereden en ons begeleid hebben willen we hartelijk bedanken.  

Foto’s bij groep 3/4. 

 

Veearts in de klas 

Afgelopen vrijdag is er bij ons een veearts in de klas geweest. Ze heeft verteld over haar beroep. We 

hebben geleerd dat het naast dieren beter maken vooral belangijk is dat een dier uberhaupt niet ziek 

wordt. De klas vond het interessant om te luisteren, maar ze mochten ook zelf ervaren! Een veearts 

moet soms bijvoorbeeld voelen hoe een kalf ligt. De kinderen mochten dit ervaren door met een 

handschoen in een doos naar voorwerpen te voelen.  

 

 

 



 

 

 

Gym 

We gymmen een aantal keer extra op donderdag. Help uw zoon/dochter er aan herinneren dat hij/zij 

ook op donderdag gymkleren meeneemt.  

 

Boekbesprekingen 

Na de herfstvakantie starten de boekbesprekingen op vrijdag. Vandaag hebben de kinderen een  

nieuwe jaarplanning meegekregen + het boekbesprekingsformulier. Deze moet weer ingevuld mee op 

de datum van de boekbespreking. Het boek mag zowel een boek van thuis zijn als een boek van 

school.  

 
28 okt Tomas 

4 nov Mascha 

11 nov Asmée 

18 nov Janno 

25 nov Nienke 

2 dec Jayden 

9 dec Lotte 

16 dec Teun 

23 dec Stan 

 
13 jan Sven 

20 jan Dilan 

27 jan Hamida 

3 febr Mikai 

10 febr Dylan 

 

Toetsen: 

Dictee: Vrijdag 14 oktober  

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

Groep 6 krijgt woorden uit spellingscategorie: thee woorden 

 

Groep 7/8 – Juf Karin en juf Anke 

 

Terra Emmen 

Terra Emmen nodigt belangstellende kinderen van groep 8 uit om een dagdeel op deze school mee te 

draaien. Zij willen de leerlingen in de gelegenhied stellen om te ervaren hoe het voortgezet onderwijs 

er uitziet. De kinderen kunnen op de Doe Dag een aantal korte lessen volgen, zowel theorie als 

praktijk. De kinderen kunnen zich opgeven bij juf Karin of juf Anke voor vrijdag 28 oktober.  

 

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 

 

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  
 

 

Openbare bibliotheek 

Via onderstaande link een inspirerend magazine voor ouders over de bibliotheek en voorlezen. 

 http://www.biebmagazine.nl/ 

In dit magazine staan tips voor ouders om de taalontwikkeling thuis op een positieve manier te 

stimuleren. Zoals een artikel met goede leesapps of een leuke vragenlijst waarmee je gesprekjes over 

boeken kunt voeren. Ook lees je interviews, met o.a. de schrijfster Tosca Menten en voetballer Arjen 
Robben, tips voor een spreekbeurt, enzovoort. 

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. 

http://www.biebmagazine.nl/


 

 

 
God dank u wel, 
dat u ons onze eigen plek  
op deze wereld gunt. 
Help ons om ook zo 
naar anderen te kijken. 
 
 
 
Hockey 

 
Fase 3 van Hockey in Ter Apel gaat van start:  

a.s. donderdag 6 oktober!  

 

Gisteren hebben wij een gesprek met MHCE gehad en kunnen wij voorlopig verder gaan onder de vlag 

van de hockeyclub in Emmen. Dit betekent dat jullie je bij interesse (volgen van proeflessen) moeten 

inschrijven bij deze club als PROEF lid. Je kunt dan eerst 3 x GRATIS meedoen. Let wel: het is 

belangrijk je eerst via de website (www.hockeyclub-emmen.nl) in te schrijven vanwege de 

verzekering! 

 

Contributie 

De contributie bedraagt € 105,00 per lid per jaar. Deze zal d.m.v. automatische incasso worden 

voldaan. 

 

Trainingen 

De trainingen worden gegeven op donderdagen en in twee groepen; de eerste groep (leeftijd vanaf 6 

jaar t/m 11 jaar) traint van 18.30 - 19.15 uur en de tweede groep (leeftijd vanaf 12 t/m 16 jaar) van 

19.15 - 20.00 uur.  

 

Nieuwe leden 

Het is mogelijk eerst 3 x GRATIS mee te doen; je hoeft dan nog geen eigen buitenstick aan te 

schaffen. Wel is het belangrijk dat je een bitje en scheenbeschermers aanschaft; scheenbeschermers 

kunnen misschien eerst ook wel geleend worden bij een vriendje of vriendinnetje dat voetbalt. Zonder 

deze bescherming kan er niet worden gehockeyd! Zodra je besluit lid te worden, zul je wel een eigen 

stick, 1 oefenbal en een handschoen moeten aanschaffen. Het is aan te raden dat je dan ook echte 

hockey scheenbeschermers aanschaft: deze zijn groter dan die voor voetbal. 

 

Nog even kort: 

- 3 x GRATIS meedoen; wel van te voren aanmelden via de website van MHCE i.v.m. verzekering en 

zodat wij extra materiaal kunnen regelen 

- contributie € 105,00 per jaar 

- iedere donderdag, start 6 oktober a.s.  

- groep 1 (leeftijd vanaf 6 jaar t/m 11 jaar) traint van 18.30 - 19.15 uur 

- groep 2 (leeftijd vanaf 12 t/m 16 jaar) van 19.15 - 20.00 uur 

- bij lidmaatschap zelf een buitenstick aanschaffen en 1 (oefen) bal en handschoen. 

 

Wij zijn heel blij en wij zouden het leuk vinden jullie a.s. donderdag te zien op het sintelveld links naast 

de oprit naar FC Ter Apel! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hockey in Ter Apel 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hockeyclub-emmen.nl/


 

 

 
 
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.  

 

 

mailto:ratjetoe@rzijn.nu

