
 

 

 
                                                                  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maandag 16 januari 2017  
 

Nieuwsbrief 
 

Activiteitenoverzicht 
 

17 januari   Luizencontrole 

25 januari   Nationale Voorleesontbijt (start Nationale Voorleesdagen t/m 4 februari)  

27 januari   Workshop Grunniger Laidjesfestival groep 7/8 
 

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 17 januari (tot 13.15 uur) 

Maandagochtend 23 januari 

Dinsdagmiddag 24 januari  
 

Jarige(n) van de week 
 

20 januari John Schreve (5 jaar) 

 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!!  

 

Nieuws uit de school 
 
Grunniger Laidjesfestival 

Groep 7/8 doet mee met het Grunniger Laidjesfestival. De kinderen gaan 2 Grunniger liedjes instuderen. Op 
vrijdagmiddag 27 januari krijgt groep 7/8 een workshop van Olaf Vos en Alex Vissering. Zij komen iets vertellen over 

de Groninger muziek en gaan met ons de liedjes oefenen. Ze leren de kinderen ook om met een microfoon te zingen. 

De grote uitvoering van de liedjes wordt gedaan onder begeleiding van een echte popband, in de sporthal in Ter Apel 
op vrijdagavond 10 maart 2017. Noteer vrijdagavond 10 maart in uw agenda! 

 
Decoratieteam 

Onze galerij wordt iedere keer weer prachtig gedecoreerd door twee moeders. Deze moeders zijn op zoek naar 

versterking. Lijkt het u leuk om te helpen met het decoreren van de school? Het decoreren gebeurt op woensdag of 
vrijdagochtend.  Als u interesse heeft kunt u dit aangeven bij de leerkrachten of rechtstreeks bij de 

'decoratiemoeders' Margreet Bruins (Nienke en Hester) of Renate Strockmeyer (Zoë).   
 

Schoolfruit 
Deze week krijgen de kinderen waspenen, appels en sinaasappels. Mocht uw kind hiervan iets niet lusten wilt u dan 

zorgen voor vervangend fruit of groente? 
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Handsinaasappel 

 
Wist je dat… 
 

 In veel talen het woord voor de kleur oranje en sinaasappel hetzelfde is. 

 Bij bomen in de tropen de kleur van de sinaasappel groen of groengeel blijft, ook als ze rijp is. Dat komt 

omdat er voor de kleur oranje koele nachten nodig zijn, die ontbreken in de tropen. 
 De kleur van de schil van de sinaasappel geen enkele invloed heeft op de smaak. 

 In geen enkele vrucht zo veel antioxidanten zitten als in sinaasappels. Er zijn er zeker 170 verschillende 

aangetoond. Daarvan behoren zestig tot de flavonoïden, die worden beschouwd als de meest effectieve 

vangers van vrije radicalen. 

 Het eten van sinaasappels de kans op hart- en vaatziekten, vetzucht en diabetes verkleint. 

 Van alle citrusvruchten de sinaasappel de meeste vitamine C bevat. 

 Sinaasappels ook eiwit, koolhydraten, kalk en ijzer bevatten. 

 Ze ook nog eens boordevol vezels zitten. 

 Sinaasappels een goede invloed hebben op het functioneren van de longen. 

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2 – Juf Elien 

Deze week is er geen nieuws van groep 1/2. 

 

Groep 3/4 – Juf Linda en juf Henriëtte 

 

Denken jullie er allemaal aan dat je op maandag je gymkleren mee neemt?  

Deze week staat in het teken van toetsen en herhaling! 

Groep 3 sluit kern 5 deze week af. We lezen individueel de woorden van veilig en vlot. 

Vanaf donderdag beginnen we met kern 6! 

 

Groep 4 heeft vandaag de toets van Hoofdstuk 4 gehad van Taal. 

Morgen beginnen we met Hoofdstuk 5. Het thema waar we over werken is de foto's uit je leven.  

Jullie mogen voor dit thema ook foto's van je eigen leven meenemen! 

 

Groep 5/7 – Juf Janine en juf Nathalie 

Jivecup 

Afgelopen vrijdag was het dan eindelijk zover! De grotefinale van de JiveCup 2017. Deze vond plaats in 

de Hunsowhal te 2e Exloërmond. Alle koppels hebben ontzettend hun best gedaan. Helaas is er geen 

finaleplek behaald, maar uiteindelijk is het meedoen belangrijker dan winnen! Wel is onze school 3e 

geworden van alle scholen!  

Bij deze willen we de ouders die hebben meegereden bedanken voor hun hulp.  

    



 

 

 

 

Toetsen groep 5: 

Dictee: Donderdag 19 januari  

Groep 5 krijgt woorden uit spellingscategorie: achtervoegsels –ig en -lijk.  

 

Topografie: Dinsdag 24 januari   

Groep  5 krijgt een toets over Flevoland, topospel A  leren.  

(tip: leer niet op nummer)  

 

Let op: vorige week stond er in de nieuwbrief dat groep 5 morgen topo heeft, maar dit is volgende 

week.  

 

Toetsen groep 7:  

Dictee: Donderdag 19 januari  

Groep 7 krijgt woorden uit spellingscategorie: woorden met –teit of –heid en theewoorden.  

 

Topografie: Dinsdag 24 januari   

Groep 7 krijgt een toets over Noord-Europa, topospel A leren.  

(tip: leer niet op nummer)  

 

 

Groep 6/8 – Juf Karin en juf Anke 

 

Toetsen groep 6: 

Dictee: Donderdag 19 januari  

Groep 6 krijgt woorden uit spellingscategorie: colawoorden.  

 

Topografie: Dinsdag 17 januari   

Groep  6 krijgt een toets over Flevoland, topospel A en B leren.  

(tip: leer niet op nummer)  

 

Toetsen groep 8:  

Dictee: Donderdag 19 januari  

Groep 8 krijgt woorden uit spellingscategorie: open/gesloten lettergreep en restwoorden.  

 

Topografie: Dinsdag 24 januari   

Groep 8 krijgt een toets over Midden-Amerika, topospel A leren.  

(tip: leer niet op nummer)  

 

Open dagen voortgezet onderwijs 

We krijgen van verschillende scholen posters met data voor open dagen. Omdat we niet van alle 

scholen flyers krijgen hebben we de data even voor u op een rijtje gezet: 

 

Carmel College: Open Huis; Woensdag 25 januari 13.30uur – 16.30uur en 18.30uur – 21.00uur 

Informatie avond voor ouders; woensdag 8 maart 19.30uur – 21.30uur 

 

RSG: Open dag; Zaterdag 28 januari 10.00uur – 15.00uur 

 

Hondsrug College: Open dag; woensdag 1 februari 14.00uur-21.00uur 

 

Terra College: Open dag VMBO Groen Emmen; woensdag 8 februari 13.30uur – 16.00uur en 

18.30uur – 21.00uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Overig nieuws  
 

 

Waar ben je mee bezig? 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 2, thema 4 

 

 

In de weken van 23 januari t.m. 10 februari werken we met Trefwoord aan het thema  

‘Waar ben je mee bezig?’ 

 

Met de spelcomputer op schoot of met een boek op de bank. Ravotten in de tuin en hollen op het veld. Kinderen zijn graag en veel 

bezig, en zeggen zelden dat ze het druk hebben.  

Dat zeggen volwassenen wel: druk met werken, met sporten, met twitteren, whatsappen en mailen. Bloggers en vloggers laten ons 

zelfs van minuut tot minuut weten waar ze mee bezig zijn. 

 

Een van de bijbelverhalen in dit thema vertelt over de zussen Marta en Maria. 

Jezus is met enkele vrienden bij de twee zussen op bezoek. Marta rent zich het 

vuur uit de sloffen om haar gasten te bedienen. Ondertussen zit haar zus Maria 

op haar gemak te luisteren naar Jezus. Als Marta haar zus Maria verwijt dat ze 

zit te niksen, kiest Jezus partij: voor Maria!  

 

En dat zet de kinderen – en u waarschijnlijk ook – aan het denken. 

Waarom kiest hij voor Maria? 

 

Actief zijn is prima, maar er moet ook af en toe een pauze zijn. 

Om even niets te doen en je af te vragen: waar zijn we allemaal mee bezig en draagt het 

bij aan het geluk van onszelf  

en anderen?  

 

Dat doen we in dit thema: goed om ons heen kijken, mensen bezig zien en er 

vragen bij stellen.  

Wat is de bedoeling van al dat whatsappen?  

Waarom laat iemand zich tatoeëren?  

Waarom is het leuk om een dans zo mooi mogelijk te doen?  

Wat is de zin van bungeejumpen?  

En is bellenblazen zinloos?  

 

Net als in het Bijbelverhaal proberen we te ontdekken of en hoe al dat doen 

bijdraagt aan ons levensgeluk. En dan zijn we ‘goed bezig’. 
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