
 

 

 
                                                                  
 

 
 

 
 

 
 
 

Maandag 23 januari 2017  
 

Nieuwsbrief 
 

Activiteitenoverzicht 
 

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

27 januari Workshop Grunniger Laidjesfestival groep 7/8 

25 januari    Start nationale voorleesdagen  

27 januari    Workshop Grunniger Laidjesfestival groep 7/8 

 

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  
 

Ramona 

Dinsdagmiddag 24 januari 

Maandag 30 januari 

Dinsdag 31 januari 
 

Jarige(n) van de week 
 

25 januari Stan Lutke (9 jaar) 

 

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!!  
 

 

 

 

Nieuws uit de school 
 

ICT 

Vorige week heeft u een brief gehad met Stap 1:  een handleiding van de iPad back-up. 

Morgen krijgt u een nieuwe brief mee met Stap 2: Uitloggen AppleID, iTunes en AppStore.  

 

Het is belangrijk dat deze stappen gebeuren! De iPads worden op dinsdag 31 januari door de 

ICT-ers ingevoerd in het  beheersysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen dan de iPad 

op school heeft! 

 

 

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  
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begeleiding van een echte popband, in de sporthal in Ter Apel op vrijdagavond 10 maart 2017. Noteer 

vrijdagavond 10 maart in uw agenda! 
 
 

Schoolfruit 

In week 4 krijgen de kinderen mango’s, peren en appels. Wij verzoeken u om uw kind vervangend fruit 

mee te geven wanneer uw kind deze fruitsoorten niet lust. 

 

Mango      

Mango is een heerlijke, sappige fruitsoort die alleen groeit in de tropen. 

Mangobomen zijn rijkelijk aanwezig in tropische gebieden. Overal staan ze aan de kant van de weg. Ze 

groeien in het wild zodat je de vruchten kunt plukken. In sommige tropische gebieden, zoals de 

Cookeilanden, is er zelfs een wet die toelaat dat je alle vruchten die langs de kant van de weg groeien 

mag plukken. Op deze manier kun je dus heerlijk gratis genieten van mango’s. 

 

Mango’s zijn supergezond. Er zitten veel vitaminen en mineralen in. Honderd gram vruchtvlees, dat is 

minder dan één vrucht, bevat genoeg vitamine C voor de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH). 

Naast vitamine C zit er ook vitamine B6, vitamine E en vitamine A in. De belangrijkste mineralen die in 

mango voorkomen zijn: kalium, magnesium, calcium, ijzer, zink en koper. 

 

Mango’s kun je prima schillen en eten als snackfruit. In Thailand bijvoorbeeld 

worden onrijpe, harde mango’s gebakken en als groente opgegeten. Mango’s zijn 

een prima aanvulling voor een fruitsalade met appel, banaan en sinaasappel. 

Mango kun je ook gewoon als toetje na de maaltijd eten. Mango kun je blenderen 

om een lekkere smoothie of milkshake te maken. 

 

Mango snijden: schil de mango rondom met een mesje of een fijnschiller. Snijd de mango vervolgens 

in plakken tot aan de pit. Voor blokjes snijd je dikkere plakken die je vervolgens weer in blokjes snijdt. 

Snijd vervolgens de restjes rond de pit met een scherp mesje er af. 
 

Social Schools 

Vanaf maandag 30 januari starten wij met Social Schools. Social schools is een communicatieplatform 

waarin we u over allerlei zaken kunnen informeren. We denken via de app vlotter te kunnen 

communiceren. 

In de loop van deze week ontvangt u nadere informatie van ons. 

 

Decoratieteam (herhaalde oproep) 

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).    
 
 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2 – Juf Elien 

 

Winter 

Dit is de laatste week dat we werken over het thema winter. 

We hebben heel veel mooie dingen gemaakt die met de winter 

te maken hebben. Deze prachtige werkjes kunnen bewonderd 

worden in de klas. Deze week maken we allemaal een 

sneeuwpop van klei.  

 

 

 



 

 

 

Vriendenboekjes 

Bij ons in de klas zijn heel veel kinderen die een vriendenboekje hebben. Deze boekjes geven ze 

steeds weer aan een ander vriendje. Er zijn momenteel een aantal kinderen die heel graag hun 

vriendenboekje terug willen, omdat zij vinden dat dit boekje al heel lang bij iemand is. Dus heeft u 

thuis nog een vriendenboekje, wilt u deze dan weer aan uw kind meegeven naar school?  

 

Gymschoenen 

Er zijn een aantal kinderen die nog geen gymschoenen op school hebben of ze weer mee naar huis 

hebben genomen. Wilt u uw kind gymschoenen mee geven. Het is de bedoeling dat deze gymschoenen 

op school blijven. Dit voorkomt dat uw kind tijdens de gymles niet mee kan doen. Hartelijk dank! 

 

Groep 3/4 – Juf Linda en juf Henriëtte 

 

Gym 

Het valt op dat er veel kinderen met oorbellen zijn. Het dragen van knopjes tijdens de gym is geen 

probleem. Als uw kind andere oorbellen in heeft tijdens de gymlessen kan dit leiden tot gevaarlijke 

situaties. Dus op maandag knopjes of de kinderen moeten de oorbellen er zelf uit kunnen halen. 

 

Rekenen groep 3 

We herhalen de sommen tot 10 en tot 20, verliefde harten sommen. Ook oefenen we met verhaaltjes 

sommen. 

Wil je thuis ook oefenen? Dan kun je bij Gynzy en rekentuin extra oefenstof vinden! 

 

Rekenen groep 4 

We verwachten dat de kinderen van groep 4 de tafels 2, 5 en 10 gehaald hebben. Toch is dit niet het 

geval bij alle kinderen. Gaan jullie thuis nog even flink oefenen? 

 

Verder herhalen we de stof van de afgelopen periode. In de klas werkt groep 4 aan hun eigen doelen. 

 

Taal groep 3 

We zijn  begonnen in kern 6. Deze week leren we de woorden uil en pauw. De ui en de au zijn 

moeilijke klanken voor de kinderen. Dus we gaan hier op school flink mee aan de slag! Blijven jullie 

thuis ook goed oefenen met lezen? 

 

Taal groep 4 

We zijn begonnen met hoofdstuk 5, thema: De foto’s uit je leven. 

We oefenen met vragen stellen; Wie , wat?  waar?  Ook leren we om van een paar woorden een mooie 

zin te maken! (dit laatste vinden de kinderen wel heel lastig!) 

 

Groep 5/7 – Juf Janine en juf Nathalie 

 

Groep 5 oefent deze week met de digitale tijden. Deze zijn soms best lastig om te onthouden. 

Volgende week komen de digitale tijden ook voor in de Cito-toets. wel of niet 
vermelden????? In de klas hebben we onderstaande klok onder de gewone klok hangen. Morgen  

krijgt groep 5 deze klok mee naar huis. Hoe vaker je de digitale tijd ziet, hoe beter je het kunt 

onthouden! Handig is dus om de klok bij de gewone klok op te hangen.  

   
 



 

 

 

Groep 7 oefent met het omrekenen van de lengtematen (mm-cm-dm-m-hm-dam-km). 

 

 

Toetsen groep 5: 

Dictee: Donderdag 2 februari  

Groep 5 krijgt woorden uit spellingscategorie: in meervoud  f wordt v en s wordt z.  

 

Topografie: Dinsdag 24 februari  

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

(tip: leer niet op nummer)  

 

Toetsen groep 7:  

Dictee: Donderdag 2 februari 

Groep 7 krijgt woorden uit spellingscategorie: Franse –en Engelse leenwoorden. 

 

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 2 februari  

Groep 6 krijgt woorden uit spellingscategorie: garagewoorden  

 

Topografie: Dinsdag 7 februari  

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

(tip: leer niet op nummer)  

 

Toetsen groep 8:  

Dictee: Donderdag  2 februari 

Groep 8 krijgt woorden uit spellingscategorie: tussenletter –n /-s in samenstelling  

 

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  
 

 


