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Weekbericht schooljaar 2017-2018 04 juni – 10 juni 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
1 juni Alle leerlingen vrij  Alle leerlingen  

4 juni t.m. 15 juni Toetsweken Cito   

12 juni MR vergadering 15.30 uur MR 

14 juni  Podium groep 3/4 School  Ouders/verzorgers 
leerlingen groep 3/4 

15 juni t.m. 18 juni Alle leerlingen vrij  Alle leerlingen 

20 t.m. 22 juni Schoolkamp  Groep 8 

23 juni Open dag 10.00 – 12.00 uur Iedereen  
 

Geen jarigen deze week 
 

 

  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja  

Truida  

Linda  
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NIEUWS UIT SCHOOL 

Uit de peutergroep  
Wat een warmte… 
Omdat het zo ontzettend warm was afgelopen week. Hebben we de meeste tijd buiten 
doorgebracht. Heerlijk gegeten en gespeeld op het grasveld, onder de bomen, achter de 
school.  
Verstoppertje gespeeld, bloemetjes geplukt. In het gras gelegen, naar de vogels 
geluisterd.  Wat een fantastische uitwijkplek. 

En ‘s middags samen met de onderbouw kinderen veel waterpret gehad.  Dolle pret met 
de waterpistolen en even bijkomen op hun handdoek. Natuurlijk zorgen we ervoor dat 
tijdens de warme dagen extra ranja/water aangeboden wordt.  
Ook woensdag zijn we weer zoveel mogelijk buiten geweest. Ook weer lekker picknicken, 
voor op het plein in de schaduw. En daarna weer fijn spelen. 

 

Uit groep 1 en 2 
Letters 
De leerlingen hebben al met veel letters kennis gemaakt, namelijk de p, v, b, 
s, k, g, w, m, h, d, z, r, l en vorige week is daar de letter t bijgekomen. Deze 
week zullen we de letter o gaan leren. We spreken de letters uit zoals ze 
klinken in een woord (dus niet zoals ze in het alfabet genoemd worden). Dit 
is erg belangrijk, omdat dit ook de manier is waarop leerlingen ze gaan leren 
kennen in groep 3 voor het lezen en schrijven. De letter s wordt dus 

uitgesproken als sssss en niet als 'es'. 
 
Kunst 
We zijn met verschillende werkjes bezig in de groep. We maken 3D bloemen en 
we maken een lijst om een kunstwerk in het platte vlak. We werken daarbij ook 
veel aan de woordenschatontwikkeling: Lijst, schildersezel, palet, penseel, 
kwast, schilder, schilderij, museum etc. 
Heeft u voor dit thema nog voorwerpen voor op de thematafel? Graag!  
 
 
 

Uit groep 7 en 8 
 
 
 
 
  

En hebben even geen tijd! 
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Trefwoord: Macht  
In de twee weken van 4 t.m. 15 juni staat in Trefwoord het thema ‘Macht’ centraal. ‘Macht’ is een groot 
woord, dat al gauw negatief klinkt in onze oren. Maar in de kern is ‘macht’: het vermogen om invloed uit te 
oefenen op situaties en personen en daar is niets mis mee. De uitoefening van macht zorgt ervoor dat alles 
loopt zoals het moet. Wat zouden we moeten zonder politieagenten en ministers? Maar denk ook aan ons 
als leerkrachten of u als ouders. De vraag is alleen hoe je die invloed uitoefent. Er 
ontstaat een probleem als macht misbruikt wordt. 
De kinderen gaan nadenken over wat macht is en hoe je die het best kunt gebruiken. 
De jongsten denken een week na over ‘Wie zijn de baas?’.  
Ze zien een serie petten en bedenken van wie die zijn. Dat zijn zichtbare bazen. En 
kennen ze een scheidsrechter of een koning? Wat doen die?  
En wat als de baas weg is? In de tweede week komen de jongste kinderen voor de 
vraag te staan wat je doet als iemand de baas speelt en onterecht zegt wat anderen 
moeten doen. Hoe ga je om met zulke ‘baasjes’? 
In de midden- en bovenbouw luidt de vraag in de eerste week ‘Waar kom je mensen 
met macht tegen?’. Elke dag komt er een andere baas op het toneel: wie is de baas op het voetbalveld, in 
het land, in de klas, op straat en jawel, ook bij u thuis?  
In de tweede week worden verschillende machtsmiddelen verkend. Welke macht kun je uitoefenen met 
spieren, met je gedrag, met media, met geld of met jouw stem, bv. bij verkiezingen? Machtsmiddelen hoeven 
niet altijd negatief te zijn. Ook hier: het gaat erom hoe je ze inzet. 

Het Bijbelverhaal in deze weken vertelt over koningen. De mensen van Israël willen een 
koning, maar profeet Samuel vraagt zich af of ze wel een koning nodig hebben. God is 
er toch is om voor hen te zorgen. Toch kiest Samuël uiteindelijk een koning. En zo wordt 
Saul de eerste koning. Dan komt herder David, die de grote reus Goliath verslaat door 
hem met een steen te raken, midden op zijn voorhoofd. Saul merkt dan dat de mensen 
liever David als koning hebben. Maar zover is het nog niet in deze weken. De kinderen 
horen hoe David bevriend raakt met Jonathan, de zoon van koning Saul. Maar koning 
Saul moet niets hebben van David en dat laat hij merken. U begrijpt: ook bij dit verhaal 

is de vraag: waarvoor is een koning nodig? Wat doet een goede koning en welke machtsmiddelen mag hij 
wel of niet inzetten? Het verhaal van koning Saul en David gaat verder in het volgende thema van Trefwoord. 
 

VAN DERDEN 
Gezonde ontbijttips: 
1. Pas op met suiker.  
2. Eet geen ontbijtkoek. Het lijkt gezond, maar er zit heel veel suiker in. 
3. Drink! Vergeet niet om veel te drinken. Aanrader: drink (groene) thee (zonder suiker). 
4. Varieer: eet niet altijd hetzelfde, maar wissel af. 
5. Eet yoghurt: Yoghurt is rijk aan calcium en de vitamines.  
    Het hoge eiwitgehalte zorgt voor verzadiging.  
6. Ontbijt niet te laat. Eet binnen een uur na het wakker  
    worden.  
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 

http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/artikelen/7690/7-tips-voor-een-gezond-ontbijt


Uit de parochie 

 

 

 


