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Weekbericht schooljaar 2017-2018 14 mei – 21 mei 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
28 april t.m13 mei Meivakantie  iedereen 

19 mei t.m. 21 mei  Pinksteren  Iedereen vrij 

29 + 30 mei  Oud papierinzameling   

 

Geen jarigen deze week 
7 mei   Leonore van der Knaap Groep 7 

 

 

 

NIEUWS UIT SCHOOL 
Atletiekdag  
Op woensdag 23 mei hebben we weer de atletiekdag. Groep 5 t/m 8 doet hier aan mee. Om die dag op 
sportpark Meerdijk te komen, zoeken we nog ouders die willen rijden.  Wil je via de mail door geven wie 
zou kunnen rijden? Opgeven mag bij loes.kolker@primenius.nl. Wilt u ook even doorgeven hoeveel 
kinderen er in de auto passen. Graag zou ik vóór 18 mei willen weten wie er zou kunnen rijden.  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja  

Truida  

Linda  

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


Uit de peutergroep  

Wat hebben we gedaan… 
Ook deze week zijn we verder gegaan met het thema Lente.  De peuters hebben gezien dat de bladeren aan 
de bomen beginnen te groeien. Dat de bloemen beginnen te bloeien en hebben gehoord dat de vogels heel 
vrolijk aan het fluiten zijn.   
We hebben woordkaarten in de klas, waarop allerlei afbeeldingen over de lente 
staan. Deze worden ook volop besproken. 
 

Verder zijn we druk geweest met het maken van ons Moederdag cadeautje. 
Spannend! Hopelijk kunnen de peuters het geheimpje voor zich houden.  
 

Helaas hebben we woensdag afscheid genomen van Fayenne van Hoorn. Ze gaat 
samen met haar zusje en mama verhuizen naar Emmen. We zullen je missen. Maar wensen je daar een 
hele fijne tijd toe. 
 

Ook heeft Vajën Molema alvast haar verjaardag bij ons gevierd. Ze wordt in de meivakantie 4 jaar en gaat 
dus naar Juf Inge en Juf Diana in groep 1. Ook zullen we jou gaan missen, maar we blijven elkaar zien. En 
kunnen nog volop met elkaar “buurten”.  
 

Uit groep 1 en 2 
Thema boerderij 
Deze week hebben we het thema ‘boerderij’ afgesloten. Na de vakantie beginnen we met het thema ‘kunst’. 
Na de vakantie komt juf Inge Cremer op de woensdag en donderdag weer na haar 
verlof. De kinderen vinden dit erg leuk! 
Afgelopen week zijn we heel hard aan het werk geweest voor ons Moederdag 
cadeau. We hebben hulp gehad van de man van José, die kok is op het Sportlandgoed 
is Zwartemeer. Maar verder vertellen we er niet te veel over natuurlijk. We willen 
José en haar man hartelijk bedanken voor hun hulp. 
Donderdagochtend hebben de kinderen de koningsspelen gehad. En 
donderdagmiddag natuurlijk het pleinfeest. Wat was dit allemaal leuk! 
 

Rectificatie 
Vorige week stond is het weekbericht dat juf Sherissa bij ons haar stage doet, maar het moet juf Serissa zijn. 
 

Uit groep 5 en 6 
Gym:  
Het mooie weer is er weer en veel kinderen komen dan op slippers naar 
school. Met gym is dit op de fiets lastig. Zou u op de maandag rekening 
hiermee kunnen houden. 
Spelling: 
Groep 6 heeft een nieuwe afspraak geleerd afgelopen week. Garagewoord. Ik hoor zj, maar ik schrijf g. 
Groep 5 gaat dit schooljaar nog 1 afspraak erbij leren.  
 

Uit groep 7 en 8  
Gym: LET OP a.u.b.: Het mooie weer is er weer en veel kinderen komen dan op slippers naar school.  
Met gym is dit op de fiets lastig. Zou u op de maandag rekening hiermee kunnen houden. 



 
 
 

VAN DERDEN 
 
 
 

SLAPEN…..zzzzz 
Weetje: wanneer er sprake is van een slaaptekort geldt: voor elk uur per nacht dat een kind langer 
slaapt, wordt het risico op overgewicht verminderd met gemiddeld 9%!! 
 
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 
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