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Weekbericht schooljaar 2016-2017 06 februari -12 februari 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
15-2- 2017 Vergadering brigadiers  20.00 uur op school Leden verkeersbrigade 

16 -2-2017 Kleuters 12.00 vrij 12.00 uur Kleuters 

17-2-2017 Carnaval School  Groep 1 t/m 8. Leerlingen 
12.00 vrij 

13-02-2017 Studiemiddag team, 
leerlingen vrij 

12.00 uur Let op: 
peuters wel naar school! 

13 t.m. 17 
februari  

Oudergesprekken Volgens 
inschrijving/planning 

Groep 1 t.m. 8 

24 -2-2017  Lichtjesoptocht 18.30 uur Alle belangstellenden 

18 t.m. 26 febr. Voorjaarsvakantie 14.30 uur Alle leerlingen 

 

Geen jarige deze week 

 
Carnaval 
Vrijdag 17 februari zullen we carnaval vieren op school. Alle kinderen mogen dan 
verkleed komen.  
De kinderen van groep 1 en 2 zullen donderdagmiddag vrij zijn en worden op 
vrijdagochtend om 8.30 uur weer verwacht. 
Alle peuters zijn die vrijdag welkom vanaf 10.15 uur tot 11.00 uur. Ze mogen dan even 
verkleed langskomen en alle kinderen komen bekijken en meedoen in de polonaise, als 
ze dit willen. De carnavalsvereniging ‘De Kainbongels’ zullen ook vanaf 10.15 uur 
aanwezig zijn. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. 

Aanwezigheid directie & Ib-er 

Anja maandagmiddag 

Truida Maandag dinsdag woensdag dondermiddag 

Linda woensdag 

mailto:hoeksteen@primenius.nl
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Welkom. 
Vanaf maandag 6 februari zult u een nieuw gezicht bij ons op school zien. 
 Zijn naam is Arnold. Arnold is elke morgen op school en hij zal de leerkrachten ondersteunen met allerlei 
klusjes, zoals koffiezetten en kopieerwerk. Wij wensen Arnold een fijne tijd bij ons toe.  
 

Typecursus. 
Wij als school willen graag de mogelijkheid bieden om op school je typediploma te halen. Hiervoor zijn we 
wel opgaves nodig. Concrete informatie is toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Via 
deze nieuwsbrief willen wij de ouders bedanken die ons per mail attendeerden op 
het feit dat daar al eerder dit ja ar aandacht aan is geschonken. Bedankt voor het 
positief kritisch meedenken! 
Inmiddels is Truida bij de leerlingen van groep 6/7/8 langs geweest om het onder de 
aandacht te brengen en heeft ze inmiddels contact gehad met de persoon die de 
evt. typecursus op school gaat verzorgen. 
Wij hopen op voldoende aanmeldingen, zodat we deze service op school kunnen bieden! Opgeven kan bij 
Truida 
 

Studiemiddag 13 februari. 
Maandagmiddag 13 februari hebben wij als team een studiemiddag. Deze staat niet op de kalender 
vermeld! De kinderen zijn dan om 12 uur vrij. 

De kinderen van de peuteropvang gaan wel de hele dag naar school! 
 

Brief over verkeersbrigade. 
De leerlingen hebben een brief meegekregen naar huis met daarop een aantal vragen. 
Wij willen u vragen deze brief ingevuld weer in te (laten) leveren bij de leerkracht. 
 

Thema avond. 
Op 14 februari staat er een thema avond gepland. Deze gaat op deze datum niet door! 
Volgende week wordt er in de nieuwsbrief een nieuwe datum gecommuniceerd. 
 
 

Oudergesprekken. 
In de week voor de voorjaarsvakantie (13 t.m. 17 februari) vinden de oudergesprekken plaats. Bij de 
leerkracht hangt een briefje waarop u zich kunt inschrijven. Als u nog geen afspraak gepland heeft wilt u 
dat dan zo snel mogelijk doen? Ouders die zich niet inschrijven krijgen een uitnodiging van de leerkracht. 
 

Herhaalde oproep. 
Wij hebben als school een Facebookpagina waarop we regelmatig 
berichten/ foto’s plaatsen. Wij willen u vragen als ouders/verzorgers 
deze berichten zoveel mogelijk te delen. Op deze wijze hopen wij samen 
met uw hulp de school nog meer op de kaart te zetten.  

Namens het team alvast bedankt! 
 

Voorstelling Atlastheater. 
De leerlingen hebben vrijkaartjes ontvangen om een voorstelling bij te wonen. Een erg leuk initiatief. De 
deelname is vrijblijvend. Voor groep 3/4 is er een kaartje extra voor begeleiding, wilt u mee als begeleiding 
dan kunt u zich opgeven tot woensdag 8 februari bij juf Mariska. Wij zullen 
dan woensdag in de klas gaan loten welke ouder als begeleiding mee gaat. 

We wensen iedereen die er naar toe gaat veel plezier! 
 

  



Uit de peutergroep  
Nieuws 
Wat was het weer een gezellige week. We hebben natuurlijk volop voorgelezen, want het zijn nog steeds 
de Nationale Voorleesdagen.  
Ook zijn we verder gegaan met het thema Winter. Heel passend bij de dooi, hebben we ijs naar binnen 
gehaald en gekeken wat er ging gebeuren. Na een tijdje was het ijs 
in de pan gesmolten, het was veranderd in water. En er zwommen 
beestjes in en er zal heel veel zand in. Toen Juf vertelde, dat het 
beter was om geen ijs en sneeuw op te eten. Begrepen ze het 
helemaal! Want die beestjes en het zand kwam dan in je buik! O 
jee, het bleek dat tóch wel heel veel peuters van de sneeuw 
hadden geproefd. We hebben afgesproken om alleen maar echte 
ijsjes, uit de diepvries te gaan eten! 
Omdat het ijs en sneeuw ging smelten, hebben we nog een heel 
leuk werkje gemaakt met scheerschuim. En daarna mochten de 
kinderen nog even heerlijk kliederen met het scheerschuim op tafel. Wat voelt dat toch fijn. Met je handen 
erdoor, je kunt tekeningen maken of al letters. Gewoon voelen hoe fijn het is en even ruiken! Wat hebben 
ze een plezier gehad. 
  
Juf Inge van groep 1&2 heeft nog een prachtig verhaal over de olifant met een knoop in zijn zakdoek 
voorgelezen. De aanwezige moeders en oma werd ook uitgelegd waarom het lezen zo belangrijk is. En 
waarom we bepaalde handelingen tijdens het voorlezen doen. De peuters hebben nog een informatieblad 
meegekregen met tips om goed voor te voorlezen. 
 

Verzoek 
We merken dat veel leerlingen speelgoed meenemen naar school. We willen u vragen om dit alleen bij 
bijzondere gelegenheden mee te geven (verjaardag, zwemdiploma …).  
Wanneer een kind verdrietig is of moeite heeft met het afscheid bij het brengen, is een knuffel(doekje) 
natuurlijk geen enkel probleem.  

 

Uit groep 1 en 2 
Thema Winter 
Wat is het toch een leuke tijd van het jaar, we zijn nog lang niet uitgewerkt met dit 
thema. We gaan ermee door tot de voorjaarsvakantie. 
Deze week hebben we allerlei voorwerpen die we in de winter gebruiken, gekocht 
in onze eigen winterwinkel. We hebben geoefend met betalen, daarvoor is het 
belangrijk dat we de cijfers kennen en goed kunnen tellen, anders weten we niet of 
we teveel of te weinig hebben betaald. 
Sommige leerlingen kochten heel erg veel, er werden getallen bij elkaar op geteld. 
Wat knap! 
 
Nationale voorleesdagen 
We hebben deze week veel visite gehad in onze groep. De leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben aan ons 
voorgelezen. Dit was erg gezellig en leuk!  
De kinderen hebben het boek ‘Knoop in je slurf’ en een bijpassend werkboekje mee naar huis gekregen. 
Gisteren moest het boekje weer mee naar school worden genomen. De kinderen die het boekje nog thuis 
hebben, moeten het boekje volgende week weer meenemen. Een paar kinderen hadden in het werkboekje 
gewerkt. We hebben hierover gepraat en de olifant verder afgeknutseld. 



In de klas hebben de juffen ook veel boeken voorgelezen. Het boek van ‘De 
kleine walvis’ staat centraal tijdens de voorleesdagen. Het liep gelukkig goed af 
met de eenzame jongen en de gestrande, kleine walvis. 
 
We willen de oma, tante en ouders bedanken die gezellig bij ons op visite 
kwamen woensdagmiddag, toen de juf een voorbeeldles ‘prentenboeken 
voorlezen’ ging doen. Leuk dat u er was! 
 

Welke kant gaan we op? 
Volgende week gaan we o.a. aan de slag met richtingen: naar voren, vooruit, naar achteren, achteruit, 
opzij, er langs, er tussen door, erover heen en ga zo maar door. We gaan hierbij ook aan de slag met links 
en rechts! 
 

Verzoek 
We merken dat veel leerlingen speelgoed meenemen naar school. We willen u vragen om dit alleen bij 
bijzondere gelegenheden mee te geven (verjaardag, zwemdiploma …).  
Wanneer een kind verdrietig is of moeite heeft met het afscheid bij het brengen, is een knuffel(doekje) 
natuurlijk geen enkel probleem.  
 

Uit groep 3 en 4 

Toetsen 
Dinsdag 14 februari dictee (groep 4) 
 

Theater voorstelling  
Er is een kaartje extra voor begeleiding, wilt u mee als begeleiding dan kunt u 
zich opgeven tot woensdag 8 februari. Wij zullen dan woensdag in de klas gaan 
loten welke ouder als begeleiding mee gaat. 
De voorstelling is op donderdag 23 februari om half 11.  
 

Uit groep 5 en 6 
Atelier Abel 

Op onze Facebook pagina staan al heel veel foto’s van de kunstwerken 
die de kinderen hebben gemaakt. Deze week zijn de eindresultaten ook 
binnen en kunnen we zien wat de prachtige resultaten zijn. Wij willen 
atelier Abel hartelijk bedanken voor deze prachtige ochtend. De 
kinderen hebben erg genoten van de les. 

 

Spreekbeurt 
De kinderen zijn allemaal begonnen met het maken van hun spreekbeurt. Een aantal kinderen gaf aan dat 
ze dit liever thuis willen doen. Dit is ook prima. Ze hebben de uitleg gehad over het maken van een 
PowerPoint. Dit is niet verplicht, ze mogen ook een poster maken bijvoorbeeld. 
 

Uit groep 7 en 8 
Nieuws 
Ook aankomende week staat weer in het teken van de Cito M-toetsen, dit keer maken we de toets van 
rekenen. Zou u als voorbereiding de tafels nog eens goed door willen nemen met uw zoon of dochter.  
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VAN DERDEN 

GROENTE-WEETJES 
Groente verliest tussen de 20 en 50% van de vitamines bij het koken. Daarom geldt het advies groente niet 
langer dan nodig te koken in weinig water. Ook zijn groente te blancheren of stomen. Bij stomen blijft er 
meer smaak en de meeste vitamines behouden. Eet je groente uit blik of pot, warm het dan alleen maar op 
tot het water kookt. 
200 gram groente staat gelijk aan ongeveer 4 eetlepels. 
Aardappelen zijn koolhydraatrijk, bevatten geen vet en zijn rijk aan vitamines, waaronder vitamine C en B-
vitamines en mineralen, zoals ijzer en kalium. 
 
EMMER-COMPASCUUM GEZOND 
Gezondheid is een belangrijk thema in de huidige samenleving. Om Emmer Compascuum gezonder te 
maken, hebben een aantal enthousiaste inwoners en professionals de handen in elkaar geslagen. Samen 
met de gemeente Emmen zetten zij de schouders onder het project ‘Emmer Compascuum Gezond’, waarbij 
er tot en met juni 2017 vele initiatieven worden ontplooid om gezondheid in de meest brede zin van het 
woord te stimuleren en waarin vooral ook onderling verbinding met elkaar wordt gezocht. Ook de 
basisscholen in Emmer Compascuum gaan het komende jaar het thema gezondheid voeren en allerlei 
activiteiten voor de activiteitenkalender ontwikkelen die dit thema raken. 
Maandelijks zal er een nieuwtje, informatie of een wist-je-datje over gezondheid in de nieuwsbrief van uw 
school staan. 
Voor meer informatie over EC gezond kunt u contact opnemen met Pia Elenbaas op telefoonnummer 06-
11977862 

 
 


