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Weekbericht schooljaar 2017-2018 16 oktober – 29 oktober 

 
Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
16 oktober Harmen van Straaten 11.00 uur Groep 4 t/m 6 

17 oktober SAC vergadering   SAC 

23 okt. tm 27 okt Herfstvakantie  Iedereen 

30 oktober  Schoolfotograaf   

31 oktober  Oud papier verzamelen  Iedereen 

31 oktober  OR vergadering 20.00 uur op school Or leden 
 

Jarig deze week 
Vrijdag 20 oktober Adam Gringhuis Groep  4 

 

 

NIEUWS UIT SCHOOL 
Schrijver in de klas: 
Op maandag 16 oktober komt schrijven Harmen van Straaten bij ons op 
school. Hij zal komen vertellen over zijn beroep in groep 4 t/m 6. 

 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag  

Truida Maandag dinsdag, woensdag- en donderdagochtend 

Linda Maandag  
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Schoolfotograaf Foto Koch 
Maandag 30 oktober komt Foto Koch op school om foto’s te maken. De fotograaf 
begint met de broer/zussen-foto. Niet naar schoolgaande broertjes en zusjes 
mogen om 8.30 uur wachten bij het speellokaal. Hierna gaan de leerlingen apart 
op de foto en er wordt ook een klassenfoto gemaakt.  
De peuters en de leerlingen van groep 1/2 mogen een knuffel mee. De ervaring 
vanuit Foto Koch is dat kinderen hierdoor relaxter op de foto gaan. Er wordt ook 
een foto gemaakt zonder de knuffel. 
 

Zuludesk  
Woensdag is er een mail uitgegaan waarin gevraagd werd om: 

 Mailadres Icloud 

 Wachtwoord icloud 

 Toegangscode (indien de Ipad een code heeft) 

Niet iedereen heeft deze mail ontvangen. Heeft u hem wel ontvangen wilt u de gegevens dan voor maandag 
16 oktober aan uw kind meegegeven of de gegevens mailen naar mariska.hemel@primenius.nl   
Wij zijn deze gegevens nodig voor de installatie van Zuludesk. Wij zullen deze gegevens niet verder 
verspreiden. 
Denkt u aan het maken van een back-up (zie stappenplan die vrijdag is meegegaan). Indien er geen back-up 
gemaakt is zullen alle apps en foto's worden verwijderd. De apps zijn wel terug te halen via de appstore er 
bestaat wel een kans wanneer er geen back-up gemaakt is dat bijvoorbeeld een spel weer opnieuw begonnen 
moet worden. 
 

Uit de peutergroep  
Ditjes en datjes van de peuters 
Omdat het thema van de Kinderboekenweek niet echt geschikt is voor onze 
peuters, doen wij hier in een aangepaste vorm aan mee. 
We zijn wel op de foto geweest. We hadden de toverhoed van de vriendelijke 
heksjes/toverfee op ons hoofd. 
 

Deze week hebben we weer gewerkt aan ons thema Knuffels.  Puk, onze grote vriend, heeft een eigen 
slaapkamertje op de groep. Hij had ‘s morgens zijn pyjama nog aan, had zich verslapen! Puk heeft altijd een 
knuffel mee op bed. Daarover hebben we gepraat. Het boek ‘Fien en haar knuffel’ en ‘Ik ben mijn Toddeltje 
kwijt’ passen goed bij dit thema en is heel herkenbaar voor de peuters. 
 

Afgelopen woensdag zijn we weer naar het Turfhuus geweest. Daar hebben we samen met de opa’s en oma’s 
muziek gemaakt, hebben we gezongen en gedanst.  
Toen we naar huis gingen, kreeg iedereen nog een knuffel. Daar waren de opa’s en oma’s heel erg blij mee. 
 

Oproepje: 
We willen graag binnen het Turfhuus een eigen speelhoek maken, zodat de cliënten samen met onze 
kinderen kunnen spelen. Daarom zijn wij op zoek naar speelgoed! 
Heeft u bijv. nog een speelkeukentje, auto’s, garage, blokken, poppenspullen e.d.? Onze peuters en 
onderbouw kinderen zijn hier dolblij mee! Alvast bedankt!!! 
 

Uit groep 1 en 2  
Kinderboekenweek  
Maandag hebben we de Kinderboekenweek geopend door heel eng verkleed op school te komen. 
Daarna hebben we gekeken hoe mooi versierd de gang was. Dit vonden de kinderen niet eens eng!  
We hebben het boek ‘AAA Woe’ gelezen en het dansje van de Kinderboekenweek gedaan. 
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Informatieavond 
Maandagavond hebben we de informatie gehad. Ook heeft iedereen een informatieblad meegekregen waar 
de belangrijkste afspraken op staan. 
 

Uit groep 3 en 4  
Voorstelling Spekkie, Sproet en villa Scorpio 
Dinsdag 17 oktober gaan wij naar de bibliotheek om de voorstelling van Spekkie 
en Sproet te bekijken. 
Deze voorstelling is onderdeel van de Kinderboekenweek, in de klas hebben wij 
het boek voorgelezen. 
 

Schrijver in de klas: 
Op maandag 16 oktober komt schrijven Harmen van Straaten bij ons op school. Hij zal komen vertellen over 
zijn beroep in groep 4 t/m 6. 
 

Veilig leren lezen 
Wij ronden vandaag kern 2 af en starten maandag met kern 3. De woorden die wij leren zijn doos, poes, koek, 
ijs en zeep. De leerlingen krijgen een leespakketje mee naar huis zodat u inzicht krijgt wat uw kind tot nu toe 
geleerd heeft. Dit pakketje hoeft niet terug naar school er mag thuis vrijblijvend mee geoefend worden. Naast 
leesbladen zitten er ook schrijfbladen in zodat u kunt zien hoe de letters geschreven worden. 
 

Spelling 
Groep 4 leert deze week het aai, ooi, oei woord. Je hoort de j maar je schrijft de i.  
 

Uit groep 5 en 6 
Kinderboekenweek: 
Tot aan de herfstvakantie zullen wij bezig zijn met het thema ‘Gruwelijk eng’. Wij willen stimuleren dat 

kinderen meer gaan lezen en dat lezen ook erg leuk is. Door dit te stimuleren 
hebben we door het hele jaar heen verschillende leesbevorderingsactiviteiten. De 
Kinderboekenweek is daar 1 van.  
 
Schrijver in de klas:  
Op maandag 16 oktober komt schrijven Harmen van Straaten bij ons op school. 
Hij zal komen vertellen over zijn beroep in groep 4 t/m 6. Wij hebben al een 
klokhuisfilmpje gekeken over deze schrijver en daar werden we erg enthousiast 
van. 

 

Uit groep 7 en 8 
Kinderboekenweek 
Afgelopen maandag hebben we de Kinderboekenweek griezelig geopend. Op 
Facebook en de website van school vindt u hiervan de foto’s. In de klas wordt er 
voorgelezen uit het boek ‘De Griezelbus’ van Paul van Loon. De kinderen werken de 
komende week op verschillende manieren binnen het thema ‘griezelen’. 
 

 
 
 



Topomaster 
Alle kinderen kunnen thuis inloggen op Topomaster. Mocht dit niet lukken, dan hoor ik het graag. Oefenen 
voor een toets gaat via Topomaster. Alle kinderen weten en kunnen dit zelfstandig, natuurlijk wordt er ook 
in de klas geoefend.  
 

Kinderpostzegels.  
Alle kinderen hebben heel goed hun best gedaan met de verkoop van de kinderpostzegels. Fijn om het 
enthousiasme te zien. Ik ben trots op ze!! 
 

Informatieavond 
Tijdens de informatieavond van afgelopen maandag is er informatie gegeven over de gang van zaken in de 
groep. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik dit graag. Ik ben op school van ma t/m do. 
 
 

Trefwoord: ‘Helden’  
Superman en Supervrouw, ze spreken tot de verbeelding. Ze kunnen dingen die gewone mensen niet kunnen 
en ze durven wat niemand anders durft. Elke ‘draak’ kunnen ze 
verslaan. 
Helden zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd zijn.  
 

Ook in de Bijbel komen we ze tegen. In de midden- en 
bovenbouw leren de kinderen Jozua als held kennen. Hij is de 
opvolger van Mozes. Met veel lef en moed neemt hij de leiding 

op zich om het joodse volk het 
Beloofde Land binnen te 
leiden. Een gebied vol gevaren 
en bedreigingen. En hoewel er 
soms stevig gevochten wordt 
in deze Bijbelverhalen is de 
boodschap duidelijk: de 
toekomst win je niet met 
spierballen maar met vertrouwen en geloof. Jozua is een heel menselijke 
held: hij twijfelt en durft bang te zijn. Een held die gewoon en tegelijk heel 
bijzonder is. Die spanning herkennen kinderen ook bij zichzelf. 

Kinderen in de onderbouw horen verhalen over de held Gideon. 
 

In deze tijd vieren katholieken op 1 november hún ‘heldenfeest’. Dan is het 
Allerheiligen en dan denken we aan allen die ‘heiligen’ voor ons zijn: mensen 
die op een bijzondere manier hebben laten zien wat écht belangrijk is in de ogen 
van God en de mensen. Bij Sint Maarten wordt duidelijk dat je eerder een held 
bent als je je mantel deelt, dan wanneer je je zwaard voor het gevecht gebruikt. 
Vrijdag voor zijn naamdag op 11 november horen de kinderen over de heilige 
Martinus, beter bekend als Sint Maarten.  
Daarnaast brengen mensen in de katholieke kerk op 2 november, op Allerzielen, 
persoonlijk eer aan de mensen uit hun eigen kring die gestorven zijn, om ze 
nooit te vergeten.  
In de protestantse kerk wordt dit gedaan op de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar, op 26 november. 
 

De kinderen ontdekken dat ze niet de held hoeven te spelen, en dat niet iedere waaghals een ‘hero’ is. Ze 
leren aan de hand van voorbeeldfiguren uit de geschiedenis en in hun eigen leefwereld dat helden en heiligen 
ons inspireren omdat ze lef tonen, hun inzet en geloof tonen en geloven in zichzelf en anderen.  
Hier ligt ook een mooie rol voor ons als opvoeders.  
   
 

Ik vecht met elke krokodil. 

Ik lust die beesten rauw. 

Maar als mijn knie  

een beetje bloedt, 

dan val ik bijna flauw. 

 

Ik draag een masker  

en een cape. 

Ik ben een kei in knokken. 

Maar... wie de schoen past...  

trekt hem uit. 

Ik ben een held... op sokken. 

 



Uit de parochie 
 

Allerzielen in het licht 2017 
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop alle gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt 

sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag 
na Allerheiligen, met een viering, bidden en het branden 
van kaarsen en ook kerkhofbezoek en versiering van graven 
met bloemen. 
 
Ook onze parochie gedenkt in het bijzonder de overleden 

parochianen van het afgelopen jaar vanaf 2 november 2016 - 2 november 2017 
maar ook alle andere overledenen van dit jaar en van alle voorgaande jaren worden herdacht. 
 

Dit gebeurt met de Allerzielenviering op woensdag 2 november om 19.00 uur. Aan het eind van de viering 
gaan we in processie naar het kerkhof, die daarvoor speciaal verlicht wordt, en kan iedereen op het graf 
van zijn/haar dierbaren een lichtje plaatsen. graflichtjes bij de kerk verkrijgbaar € 1,-  
 
Kerk ’s middags open op Allerzielen 
Op woensdag 2 november is daarom vanaf 16.00 uur tot aan het begin van de Allerzielenviering om 19.00 
uur onze R.K. Kerk (Hoofdkanaal O.Z. 82) open. Dan is iedereen van harte welkom om even de kerk binnen 
te lopen, even te zitten, stil te zijn en zo u wilt een kaarsje te ontsteken ter nagedachtenis aan een dierbare 
overledene.  Vanzelfsprekend is iedereen ook van harte welkom in de Allerzielenviering die begint om 
19.00 uur 
 
Zin om te griezelen? 
Kom dan 1 december om 19:00 uur naar het parochiehuis van de katholieke kerk in Barger-Compascuum, 
Verlengde Oosterdiep Westzijde 67.  

Hier staat jullie een spannende tocht te wachten georganiseerd door jongeren 
van de Vox Dei groep.  
Zijn jullie er klaar voor?  
De kosten zijn € 2,50 p.p. en achteraf hebben we een hapje en een drankje.  
 
Voor opgave mail je naar janiquedijck@gmail.com en voor verdere vragen bel 
naar Jolien Dijck  06 – 34390693.  

LET OP: De minimum leeftijd is 11 jaar, maar houdt er rekening mee dat het behoorlijk griezelig kan wezen. 
 Wij hopen van harte dat er ook volwassenen mee zullen doen.  
 
Jubileum Kerstmusical 
10, 10, 10, 10, 10,LET OP, LET OP, LET OP,! tien, tien, tien, tien, tien. 

ZONDAG 10 december om 15.00 uur kerstmusical 
in de katholieke kerk van Emmer Compascuum. 

Eind oktober brengen we het script uit.  
Natuurlijk eerst voor de spelers en speelsters. 
In tien jaar tijd is de Kerstmusical uitgegroeid tot een groot spektakel.  
Veel mensen zijn actief betrokken met zang, licht, geluid,  
kleding en toneelspel. 
Het is een mooi moment voor een terugblik en om vooruit te kijken. 
Zet in uw agenda dus: 
ZONDAG 10 december 15.00 uur naar de Katholieke kerk  
van Emmer Compascuum: Kerstmusical  
met aansluitend kerstmarkt en gezelligheid. 
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