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Weekbericht schooljaar 2017-2018 09 april – 15 april 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
24 april Inzameling oud papier School, bij de kerk  

24 april SAC vergadering School 19.30 uur SAC-leden 

25 april Podium 3/4  Ouders, belangstellenden 
leerlingen groep 3/4 

26 april Koningsspelen, 
pleinfeest  
en bloemenverkoop 

Alle leerlingen om 
12.00 uur vrij!  
Pleinfeest en 
bloemenverkoop 
van 16.00 uur tot 
20.00 uur 

 

27 april tm 13 mei  Vakantie  Alle leerlingen 
 

Geen jarigen deze week 
 

 

NIEUWS UIT SCHOOL 
Leden OR gezocht 
De leden van de ouderraad zijn op zoek naar leden. Mocht je interesse 
hebben geef dat dan aan bij een lid van de OR of bij juf Truida 

 

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja Maandagmiddag  

Truida Maandag donderdagmiddag  en vrijdagochtend 

Linda Maandagmorgen en donderdagmiddag 

mailto:hoeksteen@primenius.nl
https://www.rkbsdehoeksteen.nl/


 
Wist je dat… Weetjes over lezen! 
• een kind dat een kwartier per dag leest of wordt voorgelezen, maar liefst 1.000 nieuwe woorden 
   leert in een jaar? 

• kinderen die niet vrij lezen, gemiddeld 600 nieuwe woorden leren per 
jaar? 
• de Nederlandse taal uit zo’n 80.000 woorden bestaat?  
• de gemiddelde mens met een snelheid van 250 woorden per minuut 
leest? 
• hoogste leessnelheid ooit gemeten 3850 woorden per minuut is? 
• lezen kinderen nieuwsgieriger en sociaal actiever maakt? 

• kinderen 95% van de woorden in een tekst moeten kennen om de tekst te kunnen begrijpen? 
• kinderen die lezen langer naar school gaan, ongeacht sociaal milieu, inkomen of cultuur? 
• lezen naast goed voor je taalontwikkeling ook enorm leuk en spannend is? 
 

Inge Cremer. 
Na de meivakantie keert juf Inge Cremer terug bij de kleuters. Zij zal dan weer, samen met 
juf Diana, de groep gaan draaien. 
 

Ziekte en vervanging 
Juf Andrea is ziek. Zoals het nu lijkt is zij er volgende week weer. De invalproblematiek wordt pijnlijk en vaker 
concreet zichtbaar binnen de scholen. Wij als team werken keihard om de gaten op te vullen. Niet alleen 
door op vrije dagen te werken, maar ook om taken die binnen het onderwijs uitgevoerd moeten worden, en 
voor u vaak niet meteen zichtbaar zijn, toch uit te voeren. 
De afgelopen periode heeft zich dat voor ons concreet geuit in het feit dat wij als team extra uren binnen en 
buiten de school draaien. Alle leden van ons team dragen hun steentje bij.  
Positief is dat we onze slogan dan ook kracht bij zetten: ‘We bouwen Samen aan de basis’. Daar bent u ook 
onderdeel van. Dank voor uw begrip en extra handen die helpen bij de activiteiten.  
Super trots dat we dit samen doen! Namens het Managementteam en team BEDANKT!!!! 
 

Formatie. 
Achter de schermen zijn we alweer drukdoende met het formatieplaatje van komend schooljaar. Het streven 
is voor 1 mei dit aan u kenbaar te maken.  We zijn ook drukdoende met het invullen van de vacature die 
ontstaat als Inge Kiers met verlof gaat. We houden u op de hoogte. 
 

Bloemenverkoop. 
De lijsten voor de bloemenverkoop moeten 
uiterlijk 9 april ingeleverd zijn. Net als andere 
jaren krijgt degene die het meest verkocht heeft 
een prijs. Dit jaar is dit een stempelkaart voor het 
Pleinfeest. 
 
 

Auditopleiding 
Aanstaande dinsdag ben ik niet aanwezig i.v.m. Auditteam. Ik (Truida) maak deel uit van het Auditeam van 
Primenius. We leggen o.a. op basis van het inspectiekader vast vanuit een helpende visie, hoe een school er 
voor staat. Deze ervaring neem ik natuurlijk ook praktisch mee binnen onze eigen school. 
 

Vastenactie 
We hebben een prachtig bedrag van € 209,18 gespaard voor de Vastenactie. De mensen in Zambia zullen 
hier heel erg mee zijn geholpen.  Iedereen bedankt voor zijn- of haar bijdrage! 

Uit de peutergroep  
Wat doen we allemaal… 
Voor de peuters een hele korte week. 
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We zijn begonnen met het thema Lente. Wat is dat eigenlijk, Lente? Wat gebeurt er dan? We hebben 
gesproken over de bolletjes in de grond, dat deze nu gaan groeien en bloeien. 
Dat je de vogels weer hoort fluiten, de zon vaker gaat schijnen. Onze dikke 
winterjas kan weer in de kast. Dat er jonge dieren geboren worden. Maar hoe 
heet het kindje van een varken, van een koe, een paard, een kip, een schaap? 
Dat is best wel moeilijk.  
We hebben geluisterd naar het verhaal over een eend dat zelf heel graag een 
ei wilde en toen een heel gek groot ei vond, met groene vlekjes erop. Wat voor 
babyvogeltje zou daar nu inzitten. Het bleek een krokodil te zijn. Een spannend 
en ook wel heel erg grappig verhaal. 
Ook hebben we nieuwe liedjes geleerd over de lente.  
 

We zijn ook nog op visite geweest bij de opa's en oma's van het Turfhuus. Dat was weer reuze gezellig. Juf 
Lida heeft een sprookje voorgelezen en we hebben liedjes gezongen.  ‘Is je deur nog op slot’ is favoriet op dit 
moment. Dus deze werd heel hard gezongen.  
Toen gingen de peuters spelen in het keukentje en met de blokken. Een aantal oma's gingen mee en kregen 
weer volop pannenkoeken, gebakken eieren, pizza enz. enz. Na de ranja en een lekkere verrassing gingen we 
weer terug naar school.  
 

Uit groep 1 en 2 
Thema eten 
We hebben deze week de letter ‘b’ geleerd. De leerlingen hebben tot nu toe de volgende letters geleerd: d, 
v, g, h, s, k, w, m, z en de p. We zijn druk aan het oefenen zodat de kinderen de letters herkennen en deze 
ook kunnen benoemen.  

Verder hebben we een leuke rekenles gedaan. De leerlingen 
moesten in groepjes tellen hoeveel rozijntjes er in het doosje 
zaten. Daarna moesten de rozijntjes verdeeld worden, zodat dat 
iedereen evenveel kreeg. En toen dit gebeurd was moest er 
natuurlijk gesmuld worden van de rozijntjes. 
Deze week sluiten we het thema eten af. Volgende week zullen 
met het nieuwe thema ‘boerderij’ beginnen. 
 

Uit groep 3 en 4 
Nieuws 
Groep 3 is natuurlijk veel aan het lezen, het is mooi om te zien hoe dit leesproces vordert. Met 
rekenen zijn we bezig met de getallenlijn. Groep 4 is met o.a. het domein ‘Geld’ aan de slag.  
Met taal zijn we met groep 4 bezig geweest met lidwoorden en zelfstandige naamwoorden. 
We zijn bezig geweest met een knutselwerk voor de vader van Madelief. In het kader van de lente 
zijn we ook gestart met het knutselen van een 3D-tulp. 
 

Uit groep 5 en 6 
Topografie 
De (meeste) kinderen van groep 6 hebben de hoofdstukken van Topomaster allemaal afgerond voor dit 
schooljaar. En wat hebben ze het goed gedaan!! De laatste cijfers zijn binnen en volgend schooljaar gaan ze 
verder met een nieuwe uitdaging, want dan staat Europa op ze te wachten.  



 
Leesvirus 
Leesvirus is binnen de school nu afgerond. De kinderen hebben hun mening gegeven 
over boeken en ze hebben werkjes gemaakt. 13 april hebben we hier afsluiting van in 
de bibliotheek. Alle kinderen moeten die dag op de fiets komen. Heb je geen fiets bij 
je dan kun je helaas niet mee naar de bibliotheek. 
 

Uit groep 7 en 8 
Toetsen 
Maandag 16 april: Taal toets. Het leerblad is inmiddels meegegaan.  
Woensdag 11 april: Topo toets. De kinderen weten welke levels ze moeten leren 
 

4 mei dodenherdenking 
Op dinsdag 24 april om 10.00 uur zal er een gastles worden 
gegeven over de Tweede Wereldoorlog. De kinderen komen dan 
van alles te weten over de omstandigheden in Emmer 
Compascuum tijdens de WO2.  
Daarnaast worden er twee kinderen gevraagd om een krans te 
leggen bij het herdenkingsmonument in Emmer Compascuum.  
 

23 april 
Op maandag 23 april zal de eindfilm van groep 8 worden gedraaid. Wilt u er deze dag rekening mee houden 
dat de kinderen van groep 8 later thuis kunnen komen. 
 

Eindtoets 
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april vindt de eindtoets plaats. De kinderen maken de toets op een iPad en 
zullen ongeveer 3 uur bezig zijn.  
 

Schoolkamp 
Op woensdag 30 mei t/m vrijdag 1 juni gaan we op schoolkamp. Van de meeste leerlingen heb ik inmiddels 
de extra ouderbijdrage ontvangen, fijn bedankt! Voor de meivakantie zal de informatiebrief meegaan met 
de kinderen.  
 

Uit de parochie 

Kinderwoorddienst 
Op zondag 8 april om 10.30 uur, is er weer een Kinderwoorddienst. We hebben weer een mooi programma 
gemaakt en hopen veel kinderen te mogen verwelkomen. We beginnen in de kerk en tijdens de viering gaan 
we naar het Parochiehuis. We zouden het leuk vinden als jij er ook weer bij bent.   

Werkgroep Kinderwoorddienst 
Stille tocht 4 mei 
Vrijdag 4 mei wordt door het 4 mei comité, voor de 4e keer, de dodenherdenking georganiseerd. Alle 

belangstellenden van Emmer Compascuum worden omstreeks 18.45 uur op het marktplein 
verwacht.  
De Stille Tocht vertrekt om 19.00 via de Runde naar de Algemene begraafplaats aan de 
Doumalaan. 
De kerkklokken van de R.K kerk en van de Protestantse kerk zullen vanaf 19.00 luiden. 
Tijdens de plechtigheid zullen er een vijftal sprekers zijn.  
Namens de drie gezamenlijke kerken wordt een bloemenkrans gelegd bij het monument. 

Ook een paar kinderen zullen een krans leggen. Als 4 mei comité nodigen wij u allen graag uit om deel te 
nemen aan de Stille Tocht en aanwezig te zijn tijdens de dodenherdenking bij het monument aan de 
Doumalaan bij de Aula van de algemene begraafplaats te Emmer Compascuum.  Het 4 mei comité 



Trefwoord: Duurzaam  
Na enkele koude weken en een vroege Pasen, breekt de lente nu echt door. Het is elk jaar opnieuw een 
belevenis om te zien hoe de natuur tot leven komt. In de lessen Trefwoord doen we dat in de twee weken 
van 9 t.m. 20 april met het thema ‘Duurzaam’. 
 
Duurzame toekomst 
Duurzaam leven betekent dat we genieten van de aarde op een manier dat toekomstige generaties er 
ook met plezier op kunnen leven. Dat de aarde kwetsbaar is zien we aan smeltende poolkappen, 

grondstoffen die opraken, plastic soep, smog en afvalbergen. Je zou er cynisch 
van worden.  
Gelukkig is er ook een ander rijtje te noemen: Zonnepanelen, ecologisch boeren, 
een zuinige douchekop, wat vaker fietsen. Duurzaam denken en doen geeft hoop en 
nieuw elan. Dat is ook de toon die Paus Franciscus in 2015 aansloeg in zijn brief voor de 
wereld over duurzaamheid ‘Laudato Si’. Duurzaam denken en doen helpt ons in kleine 

stapjes verder.  
In de Trefwoordlessen dagen we kinderen daartoe uit.  
 
Bezit of geschenk 

Duurzaamheid is niet enkel een technisch probleem. De manier waarop we met de aarde 
of met onze leefomgeving omgaan hangt samen met onze kijk op de wereld. Zien we de 
aarde als ons bezit waar we mee mogen doen wat we willen?  
Of zien we de aarde als geschenk, als deel van ons leven waar we behoedzaam mee 
moeten omgaan?  
In de Bijbel komen we vooral die laatste visie tegen. De mens krijgt in het 
scheppingsverhaal deze mooie planeet in beheer. Maar al snel lezen we ook in de Bijbel 
dat mensen er een puinhoop van maken. God is teleurgesteld en wil de aarde vernieuwen. 

Dit is het verhaal van Noach en de ark. Voordat de aarde zal worden schoongespoeld krijgt Noach de opdracht 
om een ark te bouwen. In die boot zal hij met zijn gezin overleven en van iedere diersoort twee exemplaren. 
Trefwoord neemt het verhaal niet letterlijk, maar vertelt het als een ware en zinvolle illustratie bij de 
actualiteit. Inderdaad… mensen kunnen van de wereld een zootje maken. En dat zootje komt als een 
boemerang op het menselijk leven terug.  
Zo vertelt het verhaal hoe God schoon schip wil maken. De ark van Noach staat symbool voor 
de hele wereld die het verdient om behouden te blijven. Onder de regenboog doet God een 
belofte dat Hij nooit meer zo’n overstroming over de aarde brengt. Wat kunnen wij mensen 
onder de regenboog beloven?  
Dat we behoedzaam met de aarde en al wat leeft zullen omgaan?  
 

Meedoen?  
Met de kinderen onderzoeken we hoe mensen nú al bijdragen aan een duurzame wereld. 
Een mooi voorbeeld is het zeilschip Tres Hombres dat laat zien hoe je op wind, vracht over 
de oceaan kunt vervoeren. Het is een voorbeeld van anders denken en anders doen. Ook 
met de kinderen denken we na over kleine concrete bijdragen zoals omgaan met 
verpakking, eten en energieverbruik.  
Bekijk met uw kinderen eens het filmpje over de brief van de paus: 
https://www.youtube.com/watch?v=KOgF2Kgel6k.  

Gaan jullie thuis ook meedoen?  
  

https://www.youtube.com/watch?v=KOgF2Kgel6k


VAN DERDEN 

 

DE ‘R’ IN DE MAAND 

Je hebt vast al eens iemand horen praten over ‘de r in de maand’. Dit zijn de 

maanden septembeR t/m apRil. In deze 

maanden krijgen veel mensen het griepvirus te 

pakken. De dagen zijn koud en kort.  We zitten 

binnen en verblijven dicht op elkaar. Virussen 

zoals verkoudheid en griep kunnen zich zo 

gemakkelijk verspreiden. Daarom zijn er in de 

winter meer mensen ziek. Fruit en groente is er volop te verkrijgen 

tegenwoordig, dus daar hoeft het niet meer aan te liggen zou je denken. Er 

is echter een zeer belangrijke vitamine die we in een groot deel van deze 

maanden minder binnen krijgen en dat is vitamine D. Vitamine D zit zeer 

beperkt in voeding maar je kan het wel halen uit vette vis als zalm, haring 

en makreel. Mede daarom is het toegevoegd aan margarine en bak- en 

braadproducten, maar de zon vormt de belangrijkste bron van vitamine D. 

In deze maanden is er simpelweg minder zonneschijn en dat is een 

belangrijke reden dat veel personen zich moe en lusteloos voelen, omdat ze 

een te kort hebben aan vitamine D. Voor een goede start van het voorjaar; 

denk nog even aan de vitamine D deze laatste 2 maanden!! 

 

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 
 


