
 

 

                                                                  
 

 
 

 
 
 

 
 

Maandag 30 januari 2017  
 

Nieuwsbrief 
 

Activiteitenoverzicht 
 

15 februari  Cursusdag Team (kinderen vrij) 

17 februari  Feestelijke Ouderavond 

18 februari  Voorjaarsvakante (t/m 26 februari) 

24 februari  Carnavalsoptocht Emmercompascuum (Lichtjesoptocht!) 

25 februari  Carnavalsoptocht Barnflair en Ter Apel 

27 februari  Rosenmontag (vrij) 

 

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 

Dinsdag 31 januari  
 

Jarige(n) van de week 
 

Deze week zijn er geen jarigen. 

 

Nieuws uit de school 
 

Social Schools / Nieuwsbrief 

Vandaag gaan we alle e-mailadressen invoeren in Social Schools. Dit betekent dat u vandaag een 

uitnodiging ontvangt om uw account te activeren. U kunt de berichten die wij in Social Schools 

plaatsen lezen via het internet, maar u kunt ook de Social Schools app downloaden in de 

playstore/appstore.  

Social Schools is een beschermde omgeving. Foto's en informatie die wij delen worden niet gezien door 

derden, tenzij wij de berichten doorsturen naar onze website. Wanneer we dit doen houden we 

uiteraard rekening met uw wensen omtrent de privacy van uw kind(eren).  

 

Voortaan wordt de nieuwsbrief vanuit Social Schools verzonden. Dit wordt standaard gedaan op de 

zaterdag. Dit tijdstip kunnen wij niet wijzigen. We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 

U bent welkom als u vragen heeft.  

 

Teamscholing 

Op woensdag 15 februari en donderdag 30 maart heeft het team extra nascholingsdagen. Op deze 

dagen zijn de kinderen vrij. We horen graag of u deze dagen gebruik wilt maken van de BSO. 

 

Feestelijke Ouderavond 

Op vrijdag 17 februari hebben we de Feestelijke Ouderavond. Deze 

avond is van 18.30 – 20.30 uur en het thema is Carnaval. We willen u  
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en uw kinderen, bij deze, van harte uitnodigen om dit feest met ons te vieren! Uiteraard komt iedereen 

verkleed! Tot dan!  

 

Carnaval 

Een aantal ouders zijn bijna dagelijks hard aan het werk om weer een geweldige wagen voor ons te 

bouwen. Complimenten!!  

Dit jaar gaat onze Carnavalswagen ook naar de lichtjesoptocht in Emmercompascuum. Deze optocht 

vindt plaats op vrijdag 24 februari en start om 18.30 uur. Het zou fantastisch zijn als u allen het 

prachtige resultaat komt bewonderen van maandenlang werk! 

 

Bibliotheek op school 

Regelmatig krijgen wij nieuwe boeken in onze bibliotheek. De boeken worden geïntroduceerd in de klas 

en komen daarna in de collectie zodat de kinderen ze kunnen lenen. Hieronder één van de nieuwe 

boeken. Hij werd vandaag in groep 3 en 4 geïntroduceerd en komt binnenkort in de collectie. Het boek 

is ook te leen in de bieb van Ter Apel of te koop bij de boekhandel. 

 

Auteur: Ulf Stark 

Samenvatting 

Op een nacht werd ik gebeten door een weerwolf. Mijn broer zei dat ik niet bang hoefde te zijn. Omdat 
het geen echte weerwolf was. Maar hoe kan je dat zeker weten? 

Een bloedstollend avontuur met ketchup en frambozensnoep! 

Onderzoek wijst uit dat kinderen het gelukkigst leren lezen als ze zelf naar een boek grijpen. 

Tijgerlezenboeken leggen daarom nadruk op humor en spanning. Ze bieden variatie in 
moeilijkheidsgraad en zijn geschikt om voor te lezen en zelf te lezen. 

Recensie(s) 

Ulf (ik-figuur) en zijn oudere broer Jonas spelen op de tandartspraktijk van hun vader met de 

doodskop die daar staat. Die zou van een man geweest zijn die door een weerwolf is aangevallen. 

Jonas vertelt Ulf meer over weerwolven en weet hem aardig bang te maken. Volgens zijn broer hoeft 

dat niet, maar klopt dat wel, want wanneer weet je zeker dat er geen weerwolven bestaan? Deel uit de 

serie "Tijgerlezen'* die het plezier in lezen willen bevorderen. Dit deel is bedoeld voor enigszins 

geoefende lezers. Er wordt niet uitgegaan van een bepaald AVI-niveau, maar tekst, illustraties en 

vormgeving zijn wel aangepast aan de jonge lezer. Het verhaal is doorlopend, zonder verdeling in 

hoofdstukken. Dialogen zijn erg levendig, het verhaal kent een duidelijke spanningsopbouw en is 

doorspekt met humor op de juiste momenten. De kleurrijke illustraties geven een extra dimensie aan 
de tekst en tegelijkertijd binnen de bladspiegel voldoende rust voor de jonge lezer, waar een  



 

 

 

uitnodigende werking van uit gaat. Een welkome aanvulling op de meer schoolse series voor 

beginnende lezers. Vanaf ca. 7 jaar. 

Schoolfruit 

In week 5 krijgen de kinderen mandarijnen, appels en sinaasappels. Wanneer uw kind één van deze 

fruitsoorten niet lust wilt u dan zorgen voor vervangend fruit? 

 

Mandarijnen 

Mandarijnen zijn het hele jaar verkrijgbaar. Met name in de periode oktober tot februari worden ze 

ingevoerd vanuit Spanje en Marokko. Er zijn verschillende soorten, bijvoorbeeld clementines die iets 

groter zijn dan de normale mandarijn en die ontstaan is door een kruising tussen een mandarijn en 

een pomerans, een sinaasappelsoort met bitter vruchtvlees. Een andere bekende mandarijn is de 

Satsuma. Soms zijn mandarijnen nog groen, maar dat zegt niets over de rijpheid. Onder invloed van 

koude(re) temperaturen verkrijgen de mandarijnen pas hun oranje kleur. 

 

Leuke, eenvoudige knutsel-traktatie:  

 

Instructie: 

Knip uit het papier voor elke vis een staart en twee vinnen. Plak dit 

met plakband op de mandarijntjes zodat je een visje krijgt. Teken 

voorop een paar ogen en een mondje. 

Wanneer je deze visjes op een zilverkleurig 

blad legt met doorzichtige folie lijkt het alsof 

ze in het water dobberen. Supergezellig! 

  

 

Nieuws uit de groepen 
 

Groep 1/2 – Juf Elien 

 

Feest 

We werken over het thema feest. Dit doen wij aan de hand van het boek 'Anna viert feest'. In de klas 

leren we over verschillende manieren van feesten. 

 

'Anna viert carnaval' in het kort 

Vandaag is het carnaval. 

 Anna is verkleed als clown. 

 Samen met papa gaat ze naar het carnavalsfeest. 

 Daar ziet ze een mooie optocht. 

 Iedereen heeft veel plezier. 

 Feest jij met Anna mee? 

 

Welkom 

Vanaf vandaag zit Nick bij ons in de klas. Nick wij hopen dat jij een hele leuke tijd zult hebben bij ons 

op school!  

 

Groep 3/4 – Juf Linda en juf Henriëtte 

  

Groep 3 

Taal 

Deze week leren we de woorden duif en ei. Morgen zullen de kinderen de nieuwe woordenlijst  van 

veilig en vlot mee krijgen. Thuis weer flink oefenen! De nieuwe letters zijn best lastig! 

Rekenen: deze week nemen we de Cito-toets voor rekenen af. 

 

Groep 4 

Morgen krijgen de kinderen de nieuwe woorden met de categorie van klankgroepen met een open 

lettergreep. Volgende week vrijdag 10 februari heeft groep 4 hierover een dictee! 

 

Donderdag en vrijdag zal juf Henriëtte afwezig zijn in verband met studie. Er zal worden gezorgd voor 

vervanging.  



 

 

 

Groep 5/7 – Juf Janine en juf Nathalie 

 

Grunniger Laidjesfestival  

Afgelopen vrijdag heeft groep 7 een workshop gehad van muzikanten Alex Vissering en Jean Paul 

Mensing (Olaf Vos was helaas ziek). We hebben de liedjes geoefend die we op vrijdagavond 10 maart 

gaan zingen voor een groot publiek! Alex en Jean Paul hebben de liedjes begeleid op hun gitaar. We 

zullen de komende tijd de liedjes goed oefenen zodat we een prachtig optreden gaan neerzetten! 

 

Toetsen groep 5: 

Dictee: Donderdag 2 februari  

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

 

Topografie: Dinsdag 14 februari  

Groep 5 krijgt een toets over Utrecht, 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 14 februari   

Groep 7 krijgt een toets over Duitsland, topospel A leren.  

(tip: leer niet op nummer)  

 

Groep 6/8 – Juf Karin en juf Anke 

 

Grunniger Laidjesfestival  

Afgelopen vrijdag heeft groep 8 een workshop gehad van 

muzikanten Alex Vissering en Jean Paul Mensing (Olaf Vos was 

helaas ziek). We hebben de liedjes geoefend die we op 

vrijdagavond 10 maart gaan zingen voor een groot publiek! Alex 

en Jean Paul hebben de liedjes begeleid op hun gitaar. We zullen 

de komende tijd de liedjes goed oefenen zodat we een prachtig 

optreden gaan neerzetten!  

 

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

 

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. 

 

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 14 februari   

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

(tip: leer niet op nummer)  

 

 

Overig nieuws  

           
GGD ook via WhatsApp te bereiken  

Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment 

tussen uw kind en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij 

vragen over opvoeding over gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. Handig!  

GGD Groningen  

Telefoon: 050 367 4991  

WhatsApp: 06 10565212  

Facebook: facebook.com/ggdgroningen  

Website: www.ggd.groningen.nl  


