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Nieuwsbrief 

Nieuws uit de school 

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen is juf Truida sinds de 

kerstvakantie niet zo veel meer aanwezig op onze school. Zij heeft 

de keuze gemaakt om haar rol als teamleider op de RKBS de 

Hoeksteen op te pakken. Zoals u weet was juf Truida bezig met de 

schoolleidersopleiding en mag zij binnenkort haar certificaat voor 

het eerste deel van de opleiding in ontvangst nemen en is zij 

volledig bevoegd teamleider/adjunct-directeur.  

Binnen de stichting Primenius kennen we een aantal 

leidinggevende functies; directeur, adjunct-directeur en 

teamleider, afhankelijk van de schoolgrootte. Juf Truida heeft in 

april 2016 een baan aangeboden gekregen als teamleider op de 

Hoeksteen. Zij was toen net van start gegaan met haar opleiding 

en wij als onderwijskundig team van beide scholen vonden het 

beter voor beide scholen om de aansturing op dat moment nog 

niet te wijzigen. Een wisseling van de wacht was op dat moment 

voor beide scholen, maar ook voor Truida zelf niet wenselijk. Nu 

we een jaar verder zijn en Truida ook haar certificaat bijna 

behaald heeft, heeft Truida aangegeven dat zij graag verder wil 

in haar ontwikkeling en dat zij daarmee klaar is voor een nieuwe 

stap.  

Maar, uit het oog betekent niet uit het hart. 

Wij blijven samen verantwoordelijk voor beide scholen en blijven 

wekelijks overleggen en sparren, en u zult haar ongetwijfeld nog 

vaak tegenkomen. Wij wensen Truida veel succes met deze 

nieuwe uitdaging.  

 

Aanwezigheid directie 

Maandag, dinsdag, donderdagmiddag en vrijdag. 

Op donderdagochtend is Anja op RKBS de Hoeksteen en op de 

woensdag voorlopig nog afwezig in verband met haar studie. 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

We zijn begonnen met het thema ‘Noordpool en Zuidpool’. Daar 

gaan we de aankomende week mee verder. De kinderen zingen, 

dansen en werken over het thema.  De kinderen in groep 1 beginnen 

vanaf maandag bij juf Natascha  in het speellokaal.  Groep 2 begint 

’s ochtends gewoon in het lokaal.  

Groep 3 & 4  

Woensdag hebben wij geen gym. Juf Linda is woensdagmiddag 

afwezig i.v.m. een cursus.  

Groep 3 rekenen: We zijn druk bezig in de klas met sommen tot 10. 

De kinderen moeten de verliefde harten kennen en de getallen tot 

10 kunnen splitsen.  

Groep 3 lezen: We zijn begonnen met kern 6. Na kern 6 hebben we 

alle letters gehad. Het is van belang om thuis veel te blijven lezen en 

de letters te flitsen.  

Groep 4 rekenen: We herhalen deze week de doelen van rekenen 

en oefenen we met de verhaalsommen.  

Groep 4 spelling: Vrijdag hebben we het signaaldictee. Op klasbord 

staat welke categorieën de leerlingen moeten kennen. Het zijn 

voornamelijk weetwoorden. De kinderen kunnen thuis oefenen met 

Bloon.  

Groep 5 

Rekenen: Deze week werken we in het domein delen en 

vermenigvuldigen met grote getallen. We leren te delen met rest en 

kunnen grote keersommen uitrekenen. Daarnaast oefenen we deze 

week extra met verhaalsommen. 

Spelling: Vrijdag hebben we het signaaldictee. Deze keer zitten er 

veel weetwoorden in het dictee. Dat betekent dat de kinderen deze 

woorden moeten leren omdat je niet kunt horen hoe je het woord 

moet schrijven. 

i-Pad: Nog regelmatig hebben kinderen geen i-Pad bij zich of is de  

i- Pad niet opgeladen. Ze kunnen dan niet mee doen met de les. Het 

is dus van belang dat de kinderen de i-Pad opgeladen mee naar 

school nemen. 

CITO: Deze week starten we met de Cito’s. We beginnen met 

technisch lezen. 

Groep 6 

Rekenen: We werken deze week in het domein ‘Tijd’ aan het 

onderdeel ‘kalender’. In welke volgorde staan de maanden en 

hoeveel dagen zitten er in welke maand. Hoeveel weken enz.  

Schoolregels 
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Spelling: Woensdag maken we het signaaldictee. U kunt de 

woorden thuis nog met uw kind oefenen. 

CITO: We beginnen met het maken van de citotoetsen. We 

starten met het lezen van de woordjes. 

Groep 7 

Rapporten: Wil iedereen, die hun rapport nog niet 

ingeleverd hebben, hun rapport inleveren. Alvast bedankt. 

Rekenen: We zijn op dit moment aan het werk met 

verhoudingstabellen. Daarnaast werken de kinderen in hun 

werkpakket aan doelen die ze nog moeten behalen of 

verbeteren. 

Taal en spelling: We zijn gestart met thema 5. Komende 

week hebben de kinderen het signaaldictee. 

CITO: Deze week starten we met de DMT en AVI toetsen. De 

kinderen moeten woorden en teksten lezen. Aansluitend 

gaan we de toetsen Spelling, begrijpend lezen en rekenen 

maken. Hier zijn we de komende weken nog mee bezig. 

Groep 8 

Rapporten: Willen alle leerlingen, die hun rapport nog niet 

ingeleverd hebben, deze mee naar school nemen. 

Rekenen: We zijn met rekenen aan het werk in ons 

werkpakket. De leerlingen kunnen in hun map zien waar ze 

nog moeite mee hebben. Hier kunnen ze de komende 

weken aan werken. 

Taal en Spelling: We zijn deze week gestart in thema 5. 

Aankomende week hebben de leerlingen het 

signaaldictee. 

LOVS Cito: De komende week gaan we aan de slag met de 

laatste Cito’s van het schooljaar. Zodra we alle Cito’s achter 

de rug hebben, krijgen de leerlingen een uitnodiging mee 

voor hun eindgesprek van het voortgezet onderwijs. 

In april maken de leerlingen nog een Route-8 toets. Deze is 

alleen maar bedoeld om te kijken of de school het juiste advies aan de leerlingen heeft 

gegeven. 

Open dagen VO: de leerlingen hebben afgelopen week een brief meegehad waarop alle 

open dagen stonden. Daarnaast zat er een checklist bij, die je eventueel kunt gebruiken tijdens 

de open dagen. Ter herinnering staan hieronder alle open dagen nog een keer. 

 Dinsdag 17 januari: Esdal College Klazienaveen van 18:30 – 20:30 

 Woensdag 18 januari: Esdal College Emmen van 15:00 – 21:00 

 Woensdag 25 januari: Carmel College van 13:30 – 16:30 en van 18:30 – 21:00  

 Woensdag 01 februari: Hondsrug College van 14:00 – 21:00 

 Woensdag 08 februari: Terra Emmen van 13:30 – 16:00 en van 18:30 – 21:00  

 

  Jarig deze week  

17-1-2017 

Anna Entjes  

18-1-2017 

  Sem van de Vijver 

 

Van harte 

gefeliciteerd! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


