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26 september 2016 2016-2017   nr. 05 

Nieuwsbrief 
Nieuws uit de school 

Dreumesuur. 

Het eerste dreumesuurtje staat weer gepland op woensdag 28 

september. De tijden zijn:  

 voor de groep van 1-2 jaar en hun ouder of oppas van 9.00 – 

10.00 uur.  

 Voor de groep van 2-4 jarigen van 10.30 - 11.30 uur. 

Op de kalender staan alleen de data tot en met december 

ingepland. De data vanaf januari 2017 zijn nog niet bekend. 

 

Afwezigheid meester Hinry. 

I.v.m. scholing zal meester Hinry komende dinsdag niet voor de 

groep staan. Voor vervanging wordt gezorgd. 

 

Klasbord. 

Elke klas is actief op klasbord. Van de leerkracht heeft u 

informatie gekregen hoe u in kunt loggen. Op een leuke manier 

volgt u de gebeurtenissen in de klas(sen). 

 

Verzuim. 

Regelmatig komt het voor dat leerlingen. te laat komen. Het is 

vervelend voor de leerkracht die al begonnen is met zijn/haar 

les, maar het is ook vervelend voor het kind zelf.  

Wilt u erop toezien dat uw kind(eren)op tijd op school is/zijn. 

Mocht het zo zijn dat u uw kind(eren)later brengt, laat uw 

kind(eren) dan zelf de klas in gaan en neem bij voorkeur buiten 

afscheid. 

Namens het team, alvast bedankt. 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

Deze week gaan we beginnen met een nieuw thema.  

We beginnen met het thema ‘Voor altijd jong’ van de 

Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek 2016 

staan opa’s en oma’s centraal. Zo veranderen we de poppenhoek 

in een huiskamer van opa en oma, gaan we o.a. opa Brom 

knutselen en bakken we zandtaarten in de zandtafel.  
 

Het zou ook leuk zijn als uw kind deze week een foto meeneemt van 

opa en oma. We willen deze foto’s graag tijdens het thema in de 

klas hangen. Na afloop van het thema krijgt u de foto weer terug.  

 

Groep 3 & 4 

Groep 3 lezen: maandag 26 september hebben de leerlingen van 

groep 3 hun eerste leestoets. Het is van belang om iedere dag 15 

minuten te lezen met het Veilig en vlot boekje of met een ander 

leesboekje! Dinsdag krijgen jullie een nieuw veilig en vlot boekje mee 

van kern 2.  
 

Groep 4 spelling/taal: Groep 4 begint maandag met een nieuw 

thema. U ontvangt een lijst met woorden om thuis te oefenen. Deze 

week staan de woorden centraal met drie medeklinkers. STRaat, 

STRaf en STRak.  
 

Groep 4 Rekenen: We zijn bezig met het automatiseren van sommen 

t/m 20.  
 

Wie heeft er thuis oude materialen van vroeger, die te maken 

hebben met school? We willen dit gebruiken tijdens de 

Kinderboekenweek.  

 

Groep 5 

Rekenen: We werken deze week aan betekenis van getallen tot 

1000. We gaan (terug)tellen, getallen op de getallenlijn plaatsen en 

getallen in de goede volgorde zetten.  

De tafel van 7 is deze week aan de beurt! 
 

Spelling/taal: Deze week beginnen we aan hoofdstuk 2. De kinderen 

krijgen weer een briefje mee met daarop de categorieën van dit 

hoofdstuk. 

 

Groep 6 

Wilt u er op toezien dat uw kind met opgeladen I-Pad op school 

komt?  
 

Rekenen: We werken deze week aan het domein ‘Lengte en 

omtrek’. We werken aan de betekenis van lengtematen, we gaan 

maten omzetten en een passende lengtemaat zoeken in een 

context.  

Schoolregels 
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Komende week maken we een tafeltoets. Wilt u met uw kind de 

tafels blijven oefenen?  

Spelling/taal: We beginnen deze week met hoofdstuk 2. De 

kinderen krijgen maandag een briefje mee met daarop de 

woorden die aan bod komen bij spelling. U kunt ze thuis met uw 

kind oefenen.  

 

Groep 7 

Rekenen: We gaan cijferen onder elkaar herhalen en daarnaast 

gaan we starten met breuken en procenten. 
 

Taal en spelling: We starten met een nieuw hoofdstuk. Woorden 

met een EI, IJ, C als S en C als K staan centraal bij spelling. 

Daarnaast gaan we met werkwoorden aan de slag met een V 

of Z in het midden. 
 

Social Media: We zijn gestart met de lessen social media. We 

bespreken wat het is en hoe je er verstandig mee om kunt 

gaan. Wat zijn de gevaren en wat zijn de voordelen. Aan het 

eind van alle lessen krijgen de kinderen een diploma. 
 

Afwezig: Komende dinsdag ben ik vanwege studie afwezig.  

Er zal een invaller in de groep zijn. 

Groep 8 

Rekenen: Deze week gaan we verder met verhoudingen. 

Daarnaast zullen we bezig gaan met het delen en 

vermenigvuldigen van grote getallen. 
 

Taal en spelling: We werken verder in thema 2. Voltooide 

deelwoorden en bijvoeglijke naamwoorden staan daarin 

centraal. 

 

VAN DERDEN 
Hallo, 

Op zondag 2 oktober is er weer een KWD in de Pauluskerk te 

Emmen. 

Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden 

alle kinderen uitgenodigd voor de 

kinderwoorddienst van zondag 2 oktober. Het 

thema van deze zondag is: ‘Geef ons meer 

geloof". De dienst begint om 10.00 uur en vindt 

plaats in de Pauluskerk aan de Meerstraat 2 te 

Emmen. Graag tot dan!   
Met vriendelijke groet, Stefanie Krieger-Meijer  

 

 

  

 

  Jarig deze week: 

26-9-2016 

Liam Middel 

  

 

Van harte 

gefeliciteerd! 
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Van de Buurtsportcoaches 

Wij zijn alweer druk bezig om uitdagende activiteiten voor alle kinderen in Emmermeer te organiseren. 
Een deel van de agenda is al klaar. We hopen op nog meer kinderen dan waarmee we het afgelopen jaar 
geëindigd zijn.  
28 september starten we met een grote opening van de spelcontainer, iedereen is welkom om hieraan 
deel te nemen. 
Er zal dan van alles te doen zijn; o.a. springkussen, sport & spel en meer! Kom een kijkje nemen bij het 
openingsfeest in het Haagjespark. 
 
 
Sportagenda  
28 sept Openingsfeest 

spelcontainer 
14.00 – 
16.00 uur 

Haagjespark Voor 
iedereen 

5 okt  Spelcontainer 14.00 – 
16.00 uur 

Haagjespark Voor 
iedereen 

17 okt. Voorronde 
trefbaltoernooi 

10.00-
12.00 uur 

Gymzaal 
Blinkstraat 

Groep 5 & 6 

17 okt Voorronde 
trefbaltoernooi 

14.00-
16.00 uur 

Gymzaal 
Blinkstraat 

Groep 7&8 

19 OKT Sportclinic 14.00-
16.00 uur 

 Voor 
iedereen 

De Buurtsportcoaches, Alet, Mike & Mark 

 

 

 


