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Weekbericht schooljaar 2016-2017 10 april -17 april 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 
Datum Wat Tijd + waar Voor wie 

Maandag 10 april Paasviering 9.00 uur in de kerk Alle belangstellenden 

Dinsdag 11 april  SAC vergadering 19.30 uur op school Leden 

Vrijdag 14 april Goede Vrijdag  Vrij Alle leerlingen 

Maandag 17 april 2e paasdag vrij Alle leerlingen 

Dinsdag 18 april OR Vergadering 19.30 uur Leden  

Vrijdag 21 april Koningsspelen 8.30 tot 12.00 uur Alle leerlingen 

24 april t.m. 30 april  Meivakantie  Alle leerlingen 

 

Geen jarigen deze week 
Viering en Spaardoosjes  

Komende maandag, 10 april, is om 9.00 uur de Paasviering in de kerk o.l.v. pastor Myriam. 
Iedereen (ouders, grootouders, oppas etc.) is voor de viering uitgenodigd. We gaan 
luisteren naar een mooi verhaal, zingen vrolijke liedjes en denken aan Jezus.  
 

Alle leerlingen hebben een spaardoosje gemaakt voor de kinderen in El Salvador. Deze 
gaan we maandag inleveren tijdens de kerkviering. Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
spaardoosje weer mee te geven naar school? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!  

 

Paasmaaltijd 
Maandag hebben we ook de Paasmaaltijd op school. De kinderen hoeven alleen voor de kleine pauze eten 
en drinken mee. De Ouderraad zorgt voor een lunch.  
’s Middags gaan de kinderen van groep 1 t/m 4 paaseieren zoeken. Groep 6 t/m 8 gaan ’s ochtends Pasen 
vieren en ’s middags gewoon naar de gym. 
 

Nieuwe data Vergaderingen SAC.  
De vergaderdata voor de rest van het jaar zijn: 11 april l - 11 mei en 27 juni.  
 
Uitwisseling andere scholen 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 
Anja Maandagmiddag 

Truida Maandag dinsdag en donderdag 

Linda Donderdag 
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Jaarlijks komen collega’s van andere scholen bij ons kijken, maar onze juffen gaan ook op andere scholen 
kijken.  
Na de vakantie komen er bij Juf Mariska collega’s kijken om te zien hoe zij werkt met de methodiek ‘Met 
sprongen vooruit’. Afgelopen maandag zijn Loes, Mariska en Inge C. en Inge K. ook op een andere school 
wezen kijken.  
 

 Sportdag 
Woensdag 10 mei is onze sportdag voor groep 5 t/m 8. Deze zal plaatsvinden 
op De Meerdijk in Barger Oosterveld bij de atletiekvereniging. Voor deze dag 
zoeken wij nog ouders/ opa’s/ oma’s die ons zouden kunnen brengen en halen. 
De exacte tijden zijn nog niet bekend, maar dit zal ’s ochtends zijn tot ongeveer 
het middaguur. Aanmelden mag bij juf Loes of via de mail 
loes.kolker@primenius.nl  

 

Schoolfruit 
Aankomende week is voor het laatst schoolfruit. We blijven wel doorgaan met de fruitdagen. Op maandag 
en dinsdag mogen de kinderen koekjes mee en op woensdag, donderdag, vrijdag een broodje en/ of fruit. 

Uit de peutergroep  

Thema Lente 
Deze week werken we verder aan het thema Lente en natuurlijk ook over Pasen.  
Het boek, ‘Kom maar uit het ei kleintje’, blijft een prachtig boek voor de peuters. Moeder kip heeft een ei 
gelegd. Maar weet niet wat broeden is. Hoe komt haar kuiken er nu uit? Ze probeert het op allerlei 
manieren, totdat ze er per ongeluk achter komt wat nu eigenlijk broeden is. 
Verder hebben we een groot ei op papier geverfd.  
Natuurlijk konden we fijn buiten spelen. Samen met de kleuters blijft een feest. 
 

En wat hebben we leuke spelletjes gedaan. 
Het ontdekken van de kleuren, vormen en wat is nu vóór en achter, naast, onder enz. Ook het tonen van de 
emoties was erg leuk en grappig. Hoe kijk je nu boos, of verdrietig, bang of blij.  
 

Ook hebben we nieuwe liedjes geleerd. 
Bijv.  Op de wijze van ‘Zag twee beren’ 

Zag twee hazen, vlak voor Pasen. 
Zitten in een weiland. 
Met een mandje, vol met eitjes, 
Druk aan het verven, met z’n beidjes. 
Strikje hier, strikje daar. 
Nu zijn alle eitjes klaar. 

 

Tijdens het oefenen van de liedjes voor de Paasviering proberen de peuters al heel goed mee te doen. Er 
wordt gedanst, gezongen en kennen we de tekst niet, gaan we gewoon playbacken!  

Uit groep 1 en 2  
Thema Lente (alles groeit) 
We zijn druk bezig geweest met het afmaken van de paasmandjes. Het zijn 
fleurige mandjes geworden! 
We hebben besproken wat er allemaal groeit, hier hebben we ook een spel van 
gemaakt (wat kan groeien en wat niet). Zo hebben we geleerd dat bomen groeien, 
onze haren en een baby, maar een tafel groeit niet. 
 

De leerlingen hebben ook een nieuwe letter geleerd, de letter l van lente. Leerlingen mogen voorwerpen 
meenemen waar een l in te horen is. 
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Spaardoosjes 
Alle leerlingen hebben een spaardoosje gemaakt voor de kinderen in El Salvador. Deze gaan 
we maandag inleveren tijdens de kerkviering. Wilt u zo vriendelijk zijn om het spaardoosje 
weer mee te geven naar school? Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 

Glazen pot en toetjesbeker 
Alle kinderen moeten volgende week een glazen pot (van appelmoes of dergelijke) en een toetjesbeker 
(van Danoontje of een ander toetje) mee. Wij gaan tuinkers en bonen zaaien. 
 

Uit groep 3 en 4 
Rekenen 
Groep 4 oefent met het optellen en aftrekken tot 100. Denk aan 35 + 23, 73 – 42. De tafels staan ook weer 
centraal. 
Groep 3 oefent met het splitsen van getallen tot 12 en gaat zelf sommen bedenken die verdeeld zijn in 
tientallen en eenheden. 
Donderdag staat het klokkijken centraal. 
 

Taal  
Groep 4 is afgelopen week gestart met het thema ‘slapen’. We hebben al 
verschillende soorten woorden geleerd die horen bij slapen. Deze week breiden 
wij de woordenschat verder uit. 
 

Uit groep 5 en 6 
Toetsen:  
Topografie toets groep 5: level 4 t/m 6 Topomaster op donderdag 20 april. De kinderen hebben dit al flink 

geoefend in de klas, maar kunnen dit eventueel ook thuis extra 
oefenen.  
Topografie toets groep 6: level 1 t/m 15 Topomaster op donderdag 
13 april. De kinderen hebben dit vorig jaar allemaal al gemaakt en de 
toetsen die erbij horen ook. Dit is dus een herhaling van voorgaand 
jaar. De kinderen oefenen dit al in de klas, maar kunnen dit 
eventueel thuis ook extra oefenen.  

Taaltoets: De kinderen van groep 5 en 6 hebben op 10 april taaltoets. De kinderen hebben de 
woordenlijsten al mee naar huis gekregen.  
 

Tafels oefenen  
Denkt iedereen eraan om flink de tafels te gaan oefenen? Begin april moeten alle kinderen de tafels van  
1 t/m 10 vlot op kunnen noemen. 
 

Uit groep 7 en 8 

Spreekbeurten  
Maandag 1 mei: Emma    maandag 15 mei: Sterre en Sander 
Dinsdag 2 mei   Jermo en Daniël  dinsdag 16 mei:  Marieke  
Maandag 8 mei:  Ruben en Anne Maya  vrijdag 19 mei:   Jarne en Marit 
Dinsdag 9 mei:   Manon en Julia   maandag 29 mei:  Rianne en Julian  
Vrijdag 12 mei:   Mitchel en Jo Ann  dinsdag 30 mei:  Patrick en Mathijs  
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De kinderen mogen tijdens hun spreekbeurt een spiekbriefje voor zich 
hebben liggen. In de PowerPoint mogen geen verhalen staan, maar 
steekwoorden of korte zinnetjes. De kinderen proberen hun werkstuk niet 
voor te lezen, maar te vertellen over het onderwerp. Materialen, filmpjes 
of een quiz mogen wel.  
 
De eindtoets vindt plaats op woensdag 19- t.m. donderdag 21 april. Op dinsdag zal de voorbereiding 
plaatsvinden, op woensdag zullen we starten met de toets die in 2 dagdelen wordt afgenomen    
 

Toets 
Dinsdag 11 april: Taal (De woordenlijst is al meegegaan) 
Donderdag 13 april: Engels (De kinderen moeten de woorden en zinnen kunnen vertalen en schrijven).  
 

Uit de parochie 
‘The Emmer-comPASSION’  
Een hele groep enthousiaste jeugdigen van alle 3 de kerken in ons dorp Emmer Compascuum 
zullen het Paasevangelie uitbeelden in een Passiespel die zijn weerga niet kent,  
‘The Emmer-comPASSION’.  
Het beloofd een hele happening te worden en we verwachten weer een volle kerk. Maar laat u 
hierdoor niet weerhouden om ook te komen en mee te genieten, mee te beleven.  
Net als vorig jaar zullen we samen als kerken met een groot kruis vanaf de Baptisten kerk, via de 
Protestantse kerk naar de Katholieke kerk te lopen. Een hele tocht waarbij we u/jullie allemaal 
willen uitnodigen mee te lopen of ergens onderweg gewoon aan te sluiten.  
* Start processie 13.00 uur bij Baptisten kerk, Kanaal A NZ 190 via de PKN-kerk Runde ZZ, naar de 
RK-kerk, Hoofdkanaal OZ 83.  
* Aanvang Passiespel 15.00 uur in de RK Kerk. U bent van harte welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VAN DERDEN 
WATER WEETJE: 
Dagelijks verliest een mens zo’n 2,5 liter vocht. Het is heel 
belangrijk om dit ook weer aan te vullen, om uitdroging te 
voorkomen. Het aanvullen van het waterpeil gebeurt door te eten 
en te drinken. Bepaalde soorten groente en fruit bevatten veel 
water, dus als uw kind moeite heeft om voldoende te drinken is 
het een idee om hem/ haar een extra tomaat of stuk komkommer 
te geven.  
 
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 

************************************ 
 
Geachte ouders/verzorgers 
Gezocht: jongens en meisjes, in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar die het leuk lijkt om 
met ons mee te voetballen, we trainen 1 keer per week en voetballen eens per 2 
weken een wedstrijd. Op deze manier proberen we spelenderwijs uw kind(eren) 
de beginselen van het voetbal bij te brengen 
Wij trainen op Woensdag van 17:45 uur tot 18:30 uur Heeft u een zoon of 
dochter in genoemde leeftijd en heeft deze interesse in voetbal? Geeft u hem of 
haar dan eerst vrijblijvend op bij Stefan Arends (tel. 0591-226554 of 06-36158290) 
of kom gezellig langs op een woensdag avond bij onze Sportclub.  
 
Met vriendelijke groet,  
Stefan Arends,  
Sportclub Roswinkel 
 


