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Weekbericht schooljaar 2016-2017  16 september - 22 september 
 

Uit de teamkamer  
 

 

AGENDA 

Datum Wat Waar + tijd Voor wie 
Dinsdag 20 sept Informatieavond 19.00 op school Alle ouders 

Woensdag 21 sept Start Project EC gezond De Deele 12.00 uur Alle leerlingen 

10 oktober Openingsviering 10.00 uur in de kerk Alle belangstellenden 

 

Jarig deze week 
Maandag  19 september Tom Goeree Groep 4 

 
 
Informatieavond 20 september groep 1 t/m 8 
Dinsdag 20 september is de informatieavond om 19.00 uur. U bent allen hiervoor van 
harte 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. 

Aanwezigheid directie en Ib-er 

Anja Maandag en donderdag 

Linda Maandagmorgen en dinsdag 

mailto:hoeksteen@primenius.nl
http://www.dehoeksteen-skod.nl/
http://www.dehoeksteen-skod.nl/


Start 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.  
Vanaf 13.00 uur zijn er ook verschillende activiteiten zoals een rodeostier, de 
bungeejumping trampoline of het springkussen.  
De leerlingen kunnen om 13.00 uur worden opgehaald bij de Deele. Als leerlingen 
willen blijven, hebben ze toestemming nodig van hun ouders (zie de mail 
hieronder). 
 

Rond 11.30 uur vertrekken we bij school. De kinderen die met de auto naar school gebracht zijn, zullen met 
de leerkrachten lopend naar de Deele gaan en de kinderen die op de fiets op school gekomen zijn, gaan 
samen met de leerkrachten op de fiets. Nu willen wij graag van te voren weten wie er lopend of op de fiets 
heen gaan.  
Wilt u de leerkracht van de groep een mail sturen met het antwoord op de volgende twee vragen?: 

- Mijn zoon/dochter gaat op de fiets/lopend naar de Deele 

- Mits van toepassing: Mag mijn zoon/dochter bij de Deele blijven? 

 
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. 

 
The Daily Mile 
Elke dag anderhalve kilometer rennen voor basisschoolkinderen. In Engeland en Schotland is 'The Daily 
Mile' al een succes en die trend is ook overgewaaid naar Nederland. Met Erben Wennemars als aanjager.  
The Daily Mile is ontstaan op basisschool St. Ninians in Schotland. Ze liet de leerlingen elke dag een mile, 
zo'n anderhalve kilometer, rennen. Het initiatief van Wyllie verspreidde zich als een olievlek over Schotland 
en Engeland.  
En het kan op elk moment. Het geeft ook geen gedoe met omkleden, want de kinderen hoeven geen 
andere kleding aan. 
“Het is daarom ideaal om het even voor een toets te doen. En het gaat er niet om dat kinderen een 
topsporter worden, maar gewoon dat ze wat gezonder leven." Volgens Erben Wennemars. 

 Het duurt maar 15 minuten; de kinderen rennen gemiddeld 1,5 kilometer per dag. 

 Kinderen rennen heerlijk buiten in de frisse lucht. Het weer vormt geen belemmering om naar buiten te gaan. 

 Er hoeft niets klaargezet of opgeruimd te worden en er zijn geen materialen nodig. 

 Kinderen rennen in de kleren die ze aanhebben. Ze hebben dus geen extra kleding nodig en hoeven zich niet om 
         te kleden. 

 Het is sociaal, niet-competitief en leuk. 

 Iedereen kan meedoen, elk kind slaagt, ongeacht hun persoonlijke situatie, leeftijd of bekwaamheid. 
U kunt meer hierover lezen op http://thedailymile.co.nl/over/  

http://thedailymile.co.nl/over/


Wij ondersteunen dit initiatief met de hele school en gaan vanaf maandag 26 september iedere dag een 
kwartier rennen/lopen. De leerlingen mogen hiervoor buitensportschoenen 
meenemen. Ze mogen ook op hun eigen schoenen rennen, mits ze lekker lopen. 
Sportkleren hoeft niet, ze kunnen hun eigen kleren aanhouden.  

 

Peutergroep 

Onze peuters hebben het ontzettend naar hun zin. We zingen en dansen, luisteren naar verhalen, scheuren, 
knippen plakken en verven. En spelen samen met de kleuters. Op dit moment hebben we vier peuters in 
onze groep. Wanneer u informatie wilt over de peutergroep, komt u gerust even binnen. Vanaf deze week 
gaan wij, net als de kleuters aan de slag met het nieuwe thema Familie. Op de peutergroep doen we 
dezelfde thema's, zodat het mooi aansluit bij groep 1&2. En het één duidelijke, doorgaande lijn blijft. 

Uit groep 1 en 2 
Thema vakantie 
Vorige week hebben we ondanks de warmte veel leuke, leerzame dingen gedaan. We zijn o.a. met de 
verjaardagskalender bezig geweest, we hebben schrijfpatronen gemaakt met stoepkrijt, gekeken welk 
woord langer is, rijmwoorden bedacht, naar een gedicht geluisterd en met instrumenten muziek gemaakt.  
 

Thema familie  
Vorige week hebben we het thema ‘vakantie’ afgerond. We gaan deze 
week met het thema ‘familie’ beginnen. De leerlingen mogen voor dit 
thema foto’s meenemen van hun familie. Het mag van alleen het gezin, 
maar ook van de hele familie, te denken aan opa’s, oma’s, ooms, tantes, 
neefjes en nichtjes. We gaan hierover vertellen en maken een 
stamboom. 
 

Uit groep 3 en 4 

Gymnastiek  
Volgende week donderdag 29 september gaan wij weer wekelijks naar de gym. Geeft u uw 
kind gymkleding en gymschoenen mee? 
 

Taaltoets 
Groep 4 heeft volgende week dinsdag de eerste taaltoets. In de klas oefenen we extra met de woorden. Dit 
kunnen ze ook thuis oefenen op de staalapp. 
 

Spelling  
Volgende week woensdag maakt groep 4 haar eerste spellingsdictee. De woorden die aanbod komen zijn 
hakwoorden – ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Zingwoorden – zoals bij ding-dong en het luchtwoord – 
met de cht van lucht. 
Deze woorden kunnen ook geoefend worden op de staalapp. 
 



Veilig leren lezen 
De ij en oe kunnen de leerlingen nu goed benoemen. We oefenen aankomende week met het lezen van 
woorden en zinnen. De woorden proberen we op een vlot tempo te lezen. 
 

Uit groep 5 en 6 
Taaltoets 
De kinderen hebben dinsdag 27 september taaltoets van het eerste 
hoofdstuk. Ze hebben de woorden van dit hoofdstuk al mee naar huis 
gekregen. 
 
 

Uit groep 7 en 8 
Informatieavond 
Morgenavond om 19.00 uur begint de informatieavond. De avond start voor beide groepen,  
daarna zal er nog een korte informatie zijn voor groep 8 over het Voortgezet Onderwijs.  
Op deze avond kunt u als ouder ook kennismaken met ‘Jeroen de Roo’. Vanaf volgende week zal Jeroen de 
klas overnemen.  
 

Toetsen 
Donderdag 22 september toets Aardrijkskunde. Het leerblad is vorige week al meegegaan naar huis.  

TREFWOORD: In beweging 
In beweging… Springen, rennen, dansen. Zo kennen we kinderen: ze bewegen graag en veel. Bewegen is 
gezond. Voor je lichaam. Maar ook voor je geest, zo blijkt uit onderzoek. Sommige kinderen kunnen 
bepaalde dingen makkelijker leren als ze er bewegingen bij maken. Je kunt de uitkomst van 1 plus 3 
weergeven met het cijfer 4. Je kunt ook vier keer op en neer springen. We bestaan in- en met ons lichaam; 
ons voelen, denken en hopen staan daar niet los van. 
 

Bij beweging kun je ook denken aan verhuizen. Daar vertellen de Bijbelverhalen deze 
periode over: over Abraham met zijn vrouw Sara die hun geboortegrond verlaten op 
zoek naar het land van belofte: ze trekken van Syrië (!) naar Egypte om uiteindelijk 
hun plek te vinden in Kanaän. Zo beweegt Abraham zich van de ene naar de andere 
plaats. En hij groeit, al reizende, in zijn houding en zijn geloof.  
Voor ieder mens is het goed om bestaande denkbeelden en zekerheden los te laten. Dat brengt beweging 
in je leven. 

Kinderen hebben vaak wel zin om in de vakantie op reis te gaan. Had uw kind ook zin 
om naar de volgende groep te gaan? Maar ze zullen het niet altijd leuk vinden om te 
verhuizen, van leefomgeving te veranderen, vooral niet bij een echtscheiding. En toch 
is het goed om daar over na te denken: over mensen die – vrijwillig of gedwongen – in 
een nieuwe omgeving terecht komen. Hoe ga je daar mee om? Hoe gaan anderen 
daarmee om? Beweeg je mee? Of houd je vast aan het bekende? Er zal nog genoeg in 
beweging komen in hun leven. De kinderen van vandaag zullen morgen in een andere 
wereld leven. Dat vraagt om een flexibele houding en een open mind.  

In de lessen kijken de kinderen naar dieren die bewegen (trekvogels, paddentrek, etc.) en naar mensen die 
– ongewild of gewild – in beweging komen (verhuizing, vluchtelingen, ontdekkingsreiziger, vakantie). En 
daarbij gaat het – net als bij Abraham - niet alleen om wat je achterlaat en waar je terecht komt, maar 
zeker ook om wat er onderweg gebeurt: ook daar groei je van.  
Ze bedenken bovendien wat nodig is om het vol te houden: wat motiveert je om in beweging te komen en 
om verder te gaan? Je fantasie? De natuur? Andere mensen? De liefde misschien? Genoeg redenen om niet 
stil te blijven zitten. 



 

VAN DERDEN 

 

 

 


