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Weekbericht schooljaar 2016-2017  05 september - 09 september 
 

Uit de teamkamer  
 

 

AGENDA 

Datum Wat Waar + tijd Voor wie 
Maandag 12 sept. Schoolfotograaf Nicole Holsheimer Op school  Peuters 

 Groep 1 t/m 8  

 Niet naar school- 

gaande  

broertjes/zusjes 

Woensdag 21 sept. Lunch bij de Deele als start van het 
Project Emmer-Compascuum 
Gezond! 

De Deele van 
12.00 – 13.00 
uur  

 Alle leerlingen 

van groep 3 

t/m 8 

 

Jarig afgelopen week 
Maandag  29 augustus Britta Fischer Groep 4 

Donderdag  1 sept Lars Bosma Groep 4 

Jarig deze week afgelopen week 
Woensdag 7 september Julia Hess Groep 8 

Woensdag 7 september Mitchel Hess Groep 8 

Aanwezig directie & Ib-er  

Anja Maandag, dinsdag, donderdag 

Linda Maandagochtend, dinsdag 
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Schoolfotograaf 
Maandag 11 september komt de schoolfotograaf, Nicole Holsheimer. We hebben afscheid genomen van 
Foto Koch en zullen eens wat anders proberen.  
De niet naar schoolgaande broertjes en zusjes zijn om 8.30 uur welkom.  
Ze kunnen op de foto met hun naar schoolgaande broer(s) en zus(sen). 
Wanneer de foto’s gemaakt zijn en Nicole ze heeft verwerkt, kan er met een 
inlogcode die u t.z.t. krijgt, worden ingelogd om de foto’s te bestellen. Als de foto’s 
binnen 4 weken worden besteld, zullen ze worden afgeleverd op school. Anders zullen ze thuis worden 
afgeleverd, maar zullen er wel verzendkosten betaald moeten worden. 
 

Sparen bij Jumbo ‘Sparen voor je school’ 
In vorige weekberichten heeft u kunnen lezen over de schoolspaaractie bij Jumbo. De actie loopt van 7 
september t/m 11 oktober. We kunnen sparen voor spel- en leermaterialen.  
Tijdens de actie ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van € 10,- een schoolspaarpunt met een 
code. Op de website jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u de punten heel eenvoudig toewijzen aan een 
deelnemende school. We hopen dat u dan mee wilt sparen voor onze school.  
Hoe meer punten we verzamelen, hoe meer we kunnen besteden aan materiaal voor uw kinderen. 
Doet u mee? Alvast hartelijk bedankt. 

 

Brigadiers 
Voor de woensdagochtend is er nog een ouder nodig, die zou willen brigadieren. Graag 
opgeven bij de contactpersoon van de brigadiers: Marco Gustin. In de bijlage vindt u het 
brigadierrooster met daarop het telefoonnummer. Voor alle ouders die brigadieren is 
het handig om zelf te zorgen voor een vervanger. 
 

Peutergroep 
Ook de peuters zijn afgelopen week vol enthousiasme het nieuwe schooljaar begonnen. Ze moesten 
natuurlijk wel even wennen aan de nieuwe juf. Maar dat ging eigenlijk direct al heel erg goed.  
Juf moest zelf ook even wennen hoe het allemaal gaat op de Hoeksteen, maar de peuters en de andere 
juffen hebben Juf Lida heel goed wegwijs gemaakt.  
We zijn nu begonnen met vier peuters. Een gezellig damesclubje! Dat groep 1 & 2 nu samen met de 
peuterspeelzaal in één gebouw zit, werkt nu al perfect. De juffen kunnen elkaar 
ondersteunen en we kunnen samen activiteiten gaan doen, bijv. samen gaan spelen.  
De stap straks naar de basisschool, is niet meer zo groot. Ze kennen de kinderen, de 
juffen, het gebouw. Kortom: Een mooie doorgaande lijn.  

 De peuterspeelzaal is geopend op de maandag van 8.30 uur tot 14.30 uur.  

 En op de woensdag van 8.30 uur tot 12.15 uur.  

Wilt u informatie over de peuterspeelzaal of bent u gewoon even nieuwsgierig hoe 
het lokaal er uit ziet? Kom gerust even binnen!                Lida Roseboom 
 

Bibliobus 
Op de even weken komt op maandagmiddag de bibliobus. De kinderen mogen dan een aantal boeken 
uitkiezen om thuis te lezen. Vandaag is de bibliobus voor het eerst geweest. Op 19 september zal de 
bibliobus er weer staan. Het is belangrijk dat de leerlingen ervoor zorgen dat ze bij het ruilen hun 
bibliotheekpasje en de geleende boeken bij zich hebben.  
 
  



Project Emmer Compascuum Gezond! 
Woensdag 21 september mogen alle leerlingen van groep 3 t/m 8 van Emmer Compascuum genieten van 
een heerlijke lunch om 12.00 uur bij de grote tent bij de Deele. Deze middag is de start van het project 
‘Emmer Compascuum Gezond!’ waar we het komende jaar, met het hele dorp, en ook op school mee aan 
de slag gaan.  
Er is deze middag van alles te doen: 

- De wethouder geeft het startsein 

- De kinderen zingen een gezondheidslied en dansen 

- Voor ouderen is er voorafgaand aan de lunch een wandeling 

- Voor jongeren is er een spannende attractie 

- Voor ouders zijn er leuke activiteiten en sportactiviteiten 

- Er staan stands met informatie over gezond eten en drinken, sport en bewegen, gezond ouder 

worden en nog veel meer 

- De pers is aanwezig, dus met dit geweldige project wordt Emmer Compascuum goed op de kaart 

gezet 

- Iedereen krijgt een leuk en nuttig cadeautje 

Kortom: Het wordt een supergezellige middag! Iedereen, jong en oud is welkom. 
De leerlingen kunnen vanaf 13.00 uur worden opgehaald bij de Deele. 
 

Uit groep 1 en 2 
Thema 
We werken over het thema ‘vakantie’. De leerlingen hebben een vlieger gemaakt, spelen heerlijk in de 
kampeerhoek en spetteren met het water van de watertafel. De leerlingen moesten na de vakantie even 
weer wennen en vanaf deze week oefenen we even weer goed met de afspraken in de groep zoals: Spelen 
in de hoek waarvoor je hebt gekozen, wachten op je beurt (vinger opsteken), netjes opruimen enz. 
 

Taal 
De kinderen hebben de letter ‘v’ geleerd van vakantie, vlieger, vogel, vlinder enz. 
 

Ophalen 
Bij het ophalen van uw kind mag u op het plein komen staan. Zo kunnen de kinderen 
makkelijker naar hun ouders, opa’s/oma’s enz lopen en kunnen de leerkrachten eventueel nog iets 
overdragen/bespreken. 
 

Gym 
We zullen over een aantal weken op de donderdagmiddag samen met groep 3/4 met de bus 
naar de sporthal gaan om daar te gymmen. Nu genieten we nog lekker van het weer tijdens 
het buiten spelen. We zullen het in het weekbericht vermelden wanneer we naar de 
sporthal gaan en de kinderen hun gymspullen mee moeten nemen. 
 

Uit groep 3 en 4 
Rekenen 
We zijn afgelopen week begonnen met het herhalen van de plus en minsommen  
tot 20 en hebben geoefend met plussommen tot 100. Denk aan 40 + 30. 
Groep 3 heeft geoefend met het splitsen van getallen tot 10. 
 

  



Taal en spelling 
Groep 4 heeft kennisgemaakt met taal en spelling. De afspraak die we geleerd hebben tijdens de 
spellingsles is het hakwoord ‘ik schrijf het woord zoals ik het hoor’. En het speciale hakwoord ‘daar mag 
geen u tussen’. Denk aan kerk (keruk), kalf (kaluf) enz. 
Op de IPad kunnen de leerlingen ook thuis oefenen met taal en spelling, via de app ‘staal’. 
 

Veilig leren lezen 
We oefenen deze week met de tweetekenklanken ‘oe’ en ‘ij’. We oefenen met 
het lezen van woordjes en zinnen. Ook thuis kan er geoefend worden op de 
IPad via de app ‘Zoem’. 
 

Gym  
We zullen over een aantal weken op de donderdagmiddag samen met groep 1/2 met de bus naar de 
sporthal gaan om daar te gymmen. Nu genieten we nog lekker van het weer tijdens het buiten spelen. We 
zullen het in het weekbericht vermelden wanneer we naar de sporthal gaan en de kinderen hun gymspullen 
mee moeten nemen. 
 
 

Uit groep 5 en 6 
Rekenen 
We zijn afgelopen week begonnen met het herhalen van leerdoelen en de kinderen van groep 5 hebben 
geleerd hoe ze plussommen onder elkaar uit moeten rekenen. Hier gaan we de aankomende week in beide 
groepen flink mee oefenen. De kinderen van groep 6 kennen die sommen al, maar die gaan verder met 
sommen en getallen tot 10.000. 
 

Werkstuk 
Aankomende week krijgen de kinderen een informatiebrief mee m.b.t. het werkstuk. 
De kinderen gaan voornamelijk op school hiermee aan de slag, maar thuis mag dit 
natuurlijk ook. Een USB-stick is handig, zodat als ze er thuis aan werken, verder kunnen 
werken op school en andersom. 
 

Uit groep 7 en 8 
Rekenen 
Vorige week zijn we begonnen met het herhalen van de leerdoelen. Deze week gaan we beginnen met een 
nieuw leerdoel, omzetten lengtematen. De kinderen van groep 7 moeten dit zonder kommagetallen 
kennen en de kinderen van groep 8 leren dit met het gebruik van kommagetallen. 
 

Spelling 
Voor spelling is het allemaal even wennen, voornamelijk voor de kinderen van groep 7. We zijn momenteel 
druk met het ontleden van de zinnen. De kinderen kunnen allemaal al redelijk goed de persoonsvorm en 
het onderwerp uit de zin halen. Ook zullen ze komende periode leren het lijdend voorwerp uit de zin te 
halen. Voor groep 8 is het ontleden aangevuld met het zoeken van het meewerkend voorwerp.  
 

Lezen 
Iedere week gaan we kijken hoeveelbladzijden we hebben gelezen. Deze 
week hebben we samen 731 bladzijden gelezen, dit hebben we omgezet 
naar het aantal kilometers. Samen hebben we opgezocht hoever dit 
ongeveer is vanuit Emmer Compascuum. We kwamen uit in Frankrijk net 
onder Parijs. Volgende week zullen we onze reis vervolgen vanuit Frankrijk. 
We hopen dit jaar de wereld rond te reizen.  
 



TREFWOORD: In de war 
Het thema ‘In de war’ gaat enerzijds over hoe mensen heel verschillend kunnen zijn, bv. naar taal, naar 

kleding of gewoontes. Dit hebben de kinderen die in een ander land op vakantie zijn 
geweest kunnen merken. Anderzijds gaat het over overeenkomsten, want mensen 
lijken ook weer heel erg op elkaar. Ook in andere landen praten de mensen met 
elkaar, spelen de kinderen en hebben ze mensen die voor hen zorgen, en zo zijn er 
nog veel meer voorbeelden te noemen waarin alle mensen op elkaar lijken. Het 
Bijbelverhaal wat nu centraal staat, speelt in de tijd na Noach: De mensen zijn weer 
op het droge beland en leven gelukkig als één volk samen. Ze verstaan elkaar goed. Ze 
bundelen de krachten en merken dan dat alles mogelijk is. Ze bedenken zelfs dat er 

een toren moet komen, zo hoog als de hemel.  
U weet hoe dat af gaat lopen, het verhaal van de toren van Babel. 


