
 

 

 
                                                                  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maandag 24 oktober 2016 
 

Nieuwsbrief 
 

Activiteitenoverzicht 
 

1 november  Ouderavond weerbaarheidstraining (groep 5,6 en 8) 

6 november  Bosloop 

9 november  Nationaal schoolontbijt 

10 november  St. Maarten (17.30 – 18.30 uur) 

11 november  Ziekenhuisbezoek in het kader van St. Maarten 

16 november  Kinderraad groep 7/8  

21 november  Oudergesprekken 

23 november  Oudergesprekken 

 

Bij afwezigheid van Ramona kunt u op maandag en donderdag 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  
 

Ramona 

Dinsdag 25 oktober (ochtend)  

Woensdag 2 november  

Donderdag 3 november  
 

Jarige(n) van de week 
 

In de herfstvakantie waren jarig: 

15 oktober Dayven Haan (6 jaar) 

18 oktober Julian Hendriks (12 jaar) 

19 oktober Amy Hassing (7 jaar) 

 

27 oktober Maaike Schuiling (7 jaar) 

29 oktober Jana Schreve (4 jaar) 

 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!!  
 

Nieuws uit de school 
 

Ouderavond weerbaarheidstraining groep 5/6 en groep 8 

Sport- en welzijn academie Knaap organiseert voor de kinderen uit groep 5/6 en de kinderen uit groep 

8 een weerbaarheidstraining. Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten van een uur. Groep 8 doet de 

training apart van groep 5/6, omdat de behoeften in de groepen verschillend zijn. Bij groep 8 wordt de 

training uiteraard toegespitst op de overgang naar het voortgezet onderwijs.  
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Niet alleen de kinderen en de leerkrachten willen we betrekken bij deze training. We vinden de rol van 

u als ouders ontzettend belangrijk, omdat u voor het overgrote deel verantwoordelijk bent voor de 

opvoeding van uw kind. We willen de ouders van groep 5,6 en 8 dan ook van harte uitnodigen voor 

een ouderavond. Deze avond zal aanstaande dinsdag (1 november) om 19.00 uur plaatsvinden.  

De avond wordt verzorgd door Michael Knaap. U krijgt informatie over de weerbaarheidstraining en 

wat het voor uw kind en de groep inhoudt. We gaan er van uit u te zien deze avond.  

 

Studiereis Zweden 

In de week voor de herfstvakantie heeft Ramona, samen met 22 collega’s, een bezoek gebracht aan 

verschillende onderwijsorganisaties in Stockholm. Deze onderwijsorganisaties werken met Reggio 

Emilia.  

We hebben ontzettend veel inspiratie opgedaan met betrekking tot het onderwijs aan de kinderen, de 

inrichting van de lokalen en de materialen, de inrichting van het plein, maar ook in de contacten met 

de ouders / families.  

De kinderen krijgen de gelegenheid om contacten te leggen, de wereld te ontdekken en zichzelf te 

ontwikkelen. De school, maar ook het plein, is zo ingericht dat het kind wordt uitgedaagd te 

onderzoeken en experimenteren.  

 

Ramona zal de vele foto’s binnenkort aan het team laten zien en de ervaringen met hen delen. Ook de 

medezeggenschapsraad en de ouderadviescommissie zal hierin meegenomen worden.  Samen zullen 

we bepalen welke elementen we kunnen en willen gebruiken om ons onderwijs nog uitdagender te 

maken en de betrokkenheid van kinderen en ouders / families te vergroten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schoolontbijt 

Woensdag 9 november gaan we samen ontbijten op school (peuters t/m groep 8). Het nationaal 

schoolontbijt wordt gesponsord en de kinderen hoeven dan ook geen eten en/of drinken voor het 

ontbijt mee te nemen. We willen u vragen een bord, beker en bestek mee te geven.  

 

Oproep Carnaval 2017  

De carnavalscommissie van de H.Gerardus school zoekt enthousiaste, creatieve en handige bouwers 

om voor carnaval 2017 weer een spetterende schoolkar te bouwen. Carnaval wordt dit jaar gehouden 

op  zaterdag 25 februari 2017. Graag een ieder die zich geroepen voelt om mee te bouwen aan de kar, 

kan zich opgeven op het volgende adres: jrvanderkamp@ziggo.nl  
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Opgave kan tot en met 8 November 2016. Indien er te weinig animo is dan zal er niet worden 

meegedaan aan de optocht. 

 

St. Maarten 

We nodigen de kinderen, ouders en belangstellenden uit om donderdagavond 10 november St. 

Maarten met ons te vieren op het schoolplein (bij slecht weer in de gymzaal). De viering duurt van 

17.30 tot 18.30 uur. 

 

Ziekenhuisbezoek 

Bij St. Maarten draait het om delen. We willen u vragen iets lekkers mee te nemen naar onze St. 

Maarten viering. Dit kunt u inleveren bij het hek van de school. 

Vrijdag 11 november gaan we deze traktaties met een aantal leerlingen naar de kinderafdeling van het 

ziekenhuis brengen. 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2 – Juf Elien 

We zijn begonnen met het thema herfst. Hier zullen we de 

komende drie weken over werken. Onze huishoek is veranderd in 

een kabouterhuis en in het lokaal werken we met herfstmaterialen. 

We hebben ineens ook een heleboel spinnen in de klas. Die jagen 

ons de stuipen op het lijf!!  

 

Ook zijn we begonnen met het maken van de lampion.  

 

Deze week leren we de letter b. Hier mogen de kinderen in de loop 

van de week spulletjes over meenemen. Graag pas nadat de letter 

in de klas aan bod is gekomen.  

 

Vanmiddag waren er kabouters in het bos. De kabouters hebben 

een heleboel spulletjes verzameld die we in onze herfsttafel 

hebben gedaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 3/4 – Juf Linda en juf Henriëtte 

Bos 

Morgenmiddag gaan we naar het bos. Het is misschien handig om laarzen of oude schoenen mee te 

nemen! 

 

Rekenen 

Deze week werken we in beide groepen over de euro. Welke munten zijn er? En hoe kun je hiermee 

gepast betalen? 

Groep 3 Gepast betalen met 1 euro muten 

 

Groep 4 Gepast betalen met munten van 5, 10, 20 , 50, 1 euro en 2 euro 

Briefjes van 5, 10, 20 ,50 en 100 euro 

De tafel van 2  en 5 gaan we oefenen in de klas! 

 

 



 

 

 

 

Taal 

Groep 3 

Deze week ronden we kern 2 van veilig leren lezen af. Individueel zullen we kijken of de kinderen 

vooruitzijn gegaan met het lezen op tempo. Natuurlijk kun je ook de woorden van veilig en vlot thuis 

oefenen! 

 

Groep 4 

We beginnen met een nieuw thema: Wat wordt jij later? 

Wat leren we?  -    een zin verder afmaken 

- Een zit begint met een hoofdletter en eidigt met een punt 

- Dat uitspraken aardig of onaardig kunnen zijn 

 

- Welk voorwerp bij een omschrijving hoort 

- Wat mensen in verschillende beroepen doen en zeggen 

 

Spelling 

We werken deze week nog aan de spellingscategorie v/f, s/z. Dit is dezelfde woordenlijst als voor de 

vakantie. Dit zijn de woorden die je moet weten. Voor de vakantie hebben de kinderen al een lijst 

meegekregen! Er kan ook nog geoefend worden op Bloon! 

 

Groep 5/6 – Juf Janine 

Weerbaarheidstraining 

Aanstaande dinsdagochtend starten we met de weerbaarheidstraining onder leiding van Michael Knaap. 

We zullen u wekelijks op de hoogte houden over de voortgang.  

 

Toets topografie 

Drenthe : Dinsdag 1 november 

 

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 3 november 

Groep 7 krijgt woorden uit spellingscategorie:Verkleinwoorden met –aatje, -ootje, -uutje en met de uitgang –nkje 

Groep 8 krijgt woorden uit spellingscategorie: Meervoud van woorden onbeklemtoonde –es, -ik of –et   

 

Topografie: Dinsdag 8 november  

Groep 7 krijgt een toets over Groot Britannië, alleen topspel A 

Groep 8 krijgt een toets over Australië, alleen topospel A 

(tip: leer niet op nummer) 

 

Weerbaarheidstraining groep 8 

Aanstaande dinsdag maken wij afspraken met Michael Knaap over de start van de training voor groep 

8. We houden u hierover op de hoogte.  

 

 



 

 

 

 

Overig nieuws 
 

Doorbijten 

 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 4  

 

In de week van 24 oktober t.m. 11 november staat in de methode Trefwoord het thema “Doorbijten” 

centraal. 

 

Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag onder de knie hebt, twee 

octaven zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent om van je 

gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd, een positieve 

kwaliteit die we als opvoeders graag ondersteunen. 

Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets 

willen leren, dan gaan ze ervoor. Maar soms wordt het zwaar.  

 

 

Bijvoorbeeld als het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien. 

 

De bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar een 

paar tellen jonger dan zijn tweelingbroer Esau, maar hij wil dolgraag de oudste zijn. 

De oudste heeft namelijk het eerstgeboorterecht en zal van vader Isaak de zegen 

krijgen. Jakob zet alles op alles en het lukt hem: de familielijn en het geloof van 

vader Isaak en grootvader Abraham zullen met hem verder gaan. En als hij later de 

liefde van zijn leven ontmoet, is Jakob bereid om twee keer zeven jaar te werken om 

met Rachel te mogen trouwen. 

 

De laatste week van dit project is ‘toevallig’ ook de Week van het 

Katholiek Onderwijs, met dit jaar het thema ‘Hoop geef je door’. 

Onze school wil daar bij stil staan: de kinderen horen verhalen over 

Maria en Sint Maarten, die ook doorbijters waren. Maria schrikt als ze 

hoort dat ze een kindje zal krijgen, maar ze stelt zich erop in. Zo ook 

Sint Maarten, die zomaar een bedelaar voor zich ziet. Wat doe je 

dan? We weten allemaal dat hij zijn mantel deelt. Daar kiest Sint 

Maarten voor. Zo geeft hij de hoop door, die Jezus mensen gaf. Ook een echte ‘doorbijter’ dus, die Sint 

Maarten.  

 

Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt 

ervaren van de dingen die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is 

en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die 

ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Is iets moeilijk vol te houden, 
ook al was je het van plan? 
Moet je je er steeds toe zetten, 
en daar baal je weleens van? 
Kom op, zet je schrap! 
Zet elke dag een stap.’ 

 


