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Weekbericht schooljaar 2016-2017  09 september - 15 september 
 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Waar + tijd Voor wie 
Dinsdag 20 september Informatieavond 19.00 uur Alle 

ouders/verzorgers 
van groep 1 t/m 8 

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

De Deele van 
12.00 – 13.00 uur 

Alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8 
en de peuters 

Kennismakingsgesprekken 
(10-min.gesprek) 

26 t/m 30 september Op school, tijd in 
overleg 

Alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8 

 

Jarig deze week 
Maandag 12 september Daniek Ottens Groep 5 

Vrijdag 16 september Marit Bosma Groep 8 

Zondag 18 september Andy Zeichner  Groep 4 

 
 
  

Aanwezigheid  

Anja Maandag, dinsdag en vrijdag 

Linda Woensdag ochtend 
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Tropenrooster 
Morgen gaat het tropenrooster in. De leerlingen worden op dinsdag 13 september t/m 
vrijdag 16  september om 7.30 uur op school verwacht tot 12.30 uur. U hebt hier al een 
mail over ontvangen. 
 
Informatieavond 20 september groep 1 t/m 8 
Dinsdag 20 september is de informatieavond om 19.00 uur. U bent allen hiervoor uitgenodigd. U kunt 
kiezen bij welke leerkracht u gaat zitten. Op deze avond zullen de leerkrachten u vertellen wat de leerlingen 
in de klas doen.  
Op deze avond krijgt u ook de gelegenheid om u in te schrijven voor de kennismakingsgesprekken. Samen 
met de leerkracht kunt u overleggen wanneer u het schikt in de week van 26 t/m 30 september. 
 
Project Emmer Compascuum Gezond! 
Woensdag 21 september mogen alle leerlingen van groep 1 t/m 8 en de peuters 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. 
 
Schoolfotograaf 
Vandaag is de schoolfotograaf geweest. Binnenkort krijgt u de strookjes met code zodat u 
via internet de foto’s kunt bestellen. Na een paar weken worden de foto’s dan meegegeven 
aan uw kind. Mocht u te laat zijn met bestellen, kunt u de foto’s thuis laten bezorgen. De 
verzendkosten betaalt u dan wel zelf. 
 
Sparen bij Jumbo ‘Sparen voor je school’ 
In vorige weekberichten hebt 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! 
 
Zorgcentrum ‘Het Turfhuus’ opent 3 oktober 

Op 3 oktober wordt Zorgcentrum ‘Het Turfhuus’ 
geopend. Vanaf 13 september is de dagopvang 
operationeel en kunnen de eerste cliënten met 

een geheugenprobleem worden opgevangen in het prachtig verbouwde 
deel van Zalencentrum Bentlage.  



Op het terrein achter het Zalencentrum is ook een prachtige beweeg- en beleeftuin aangelegd voor de 

mensen die opgevangen worden. Op 10 oktober is er een open 

huis en zijn belangstellenden welkom om een kijkje te komen 
nemen. 
De zorg en activiteiten zijn op maat afgestemd op het individu, 
terwijl betrokkenheid en veiligheid centraal staan. Genoemde 
activiteiten bestaan onder meer uit beweging, spel, sport muziek 
en zingen het bereiden van gerechten en vormen van creativiteit.  
In dit kader heeft Theo Bentlage samenwerking gezocht met RK 
De Hoeksteen. De leerlingen uit zowel de onder- als bovenbouw 
zal worden betrokken bij het activiteitenprogramma. Zo gaan ze 

samen met de cliënten oude liedjes zingen, spelletjes spelen en gezamenlijk handwerken. Spelenderwijs 
maar toch doelgericht. We verheugen ons op deze samenwerking. 
 

Uit de peutergroep 
Thema vakantie 
De peuters hebben een gezellige week achter de rug. We hebben prachtige verftekeningen gemaakt, met 
klei gespeeld en we gingen zingen en dansen. Omdat het nog steeds heerlijk zomerweer is, hebben we 
natuurlijk ook fijn buiten gespeeld. Deze week zullen we voor het laatst werken aan het thema `Vakantie – 
Zomer`.  Daarna gaan we verder met het thema ´Familie`.   
 

Uit groep 1 en 2 
Thema Vakantie’ 
Deze week werken we voor het laatst aan het thema ‘vakantie’ en daarna gaan we verder met ‘familie’. Dat 
thema sluit ook mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Voor altijd jong’ (opa’s en oma’s) dat in 
oktober zal plaatsvinden. 
We hebben afgelopen week gewerkt aan prachtige kwallen die je op het strand en in de zee kunt 
tegenkomen. Ook hebben de leerlingen een mooie tekeningen gemaakt op een koffiefilter van zichzelf aan 
het strand. Het water op deze tekeningen heeft een prachtig effect gekregen! 
 

Verjaardagen 
We hebben in de klas een kalender liggen waarvan alle leerlingen de verjaardagen van vader, moeder, 
opa(‘s) en oma(‘s) gezet kunnen worden, zodat de leerlingen een wensje kunnen maken. Als u de kalender 
nog niet heeft ingevuld, wilt u dit dan nog even doen? Een briefje inleveren met daarop de 
verjaardagsdagen mag natuurlijk ook. Alvast hartelijk dank. 
 

Juf Annie 
Op dinsdag en donderdagochtend loopt juf Annie stage bij ons in de groep. We wensen haar veel plezier en 
een leerzame periode toe. 
 

Uit groep 3 en 4 
Veilig leren lezen 
We hebben afgelopen week de ij geleerd. Aankomende week oefenen we verder 
met de oe en de ij. We leren hoe we zelf woorden kunnen maken met het 
klikklakboekje en oefenen met lezen. 
 



Rekenen  
Groep 4 oefent met het maken van sprongen op de getallenlijn. Bijvoorbeeld 7 + 6 (7 + 3 = 10 + 3 = 13) dit 
ter voorbereiding op de sommen tot 100. 
 

Informatieavond 
20 september is de ouderavond, tijdens deze avond ga ik u vertellen wat wij zoal doen in de klas en geef ik 
u inzicht in hoe wij werken in de klas. Voor de ouders van groep 4 die vorig jaar ook zijn geweest, zullen niet 
heel veel nieuwe dingen te horen krijgen, maar die zijn natuurlijk altijd van harte uitgenodigd. Kunt u die 
avond niet, kunt u altijd even binnenkomen in de klas om dingen te vragen. 
 

Uit groep 5 en 6 
Rekenen 
De kinderen van groep 5 en 6 zijn flink aan het oefenen met plus en minsommen onder elkaar. Ook zijn we 
weer aan het oefenen met de tafels, zodat ze die weer goed onder de knie krijgen. De tafels blijven altijd 
lastig, want als je die niet blijft oefenen dan zakken ze weer weg. 
 

Informatieavond 
Op de ouderavond van dinsdag 20 september zal ik gaan vertellen wat we 
zoal doen in de klas. De ouders die vorig jaar zijn geweest, zullen niet heel 
veel nieuwe dingen te horen krijgen, maar die zijn natuurlijk altijd van 
harte uitgenodigd. Kunt u die avond niet, kunt u altijd even binnenkomen 
in de klas om dingen te vragen. 
 

Uit groep 7 en 8 
Inval 
De komende 2 weken zal ik ( Inge Kiers ) nog voor de groep staan. Daarna ga ik met zwangerschapsverlof 
tot medio februari. Vanaf maandag 26 september zal ‘Jeroen de Roo’ de groep overnemen. Deze week 
draait Jeroen al even mee in de groep. Ook volgende week tijdens de informatieavond zal Jeroen aanwezig 
zijn en kunt u alvast kennis maken.  
 

Rekenen 
De kinderen oefenen druk met omzetten van lengtematen. Veel kinderen hebben dit al redelijk goed onder 
de knie. Komende week gaan we het leerdoel uitbreiden en oefenen met omzetten oppervlaktematen en 
inhoudsmaten.  
 

Toetsen 
Dinsdag 13 september toets Engels H1. De kinderen moeten de woorden en zinnen 
ook kunnen schrijven. Het oefenblad is vorige week al meegegaan.  
Maandag 19 september, toets Taal H1. De woorden zijn vorige week meegegaan.  
 

Lezen 
Deze week hebben we 861 blz. gelezen. We hebben weer druk gezocht naar onze 
nieuwe bestemming. We zijn uitgekomen in Spanje ( Roses, Gerona ). Volgende week reizen we naar een 
volgend plekje.  
 

Informatieavond 
Op de ouderavond van dinsdag 20 september zal ik gaan vertellen wat we zoal doen in de klas. De avond 
start om 19.00 uur. Aansluitend zullen de ouders van groep 8 informatie krijgen over het voortgezet 
onderwijs.  


