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Maandag 30 januari  
Dinsdag 31 januari  
Woensdag 01 februari Directie ’s morgens afwezig 
Donderdag 02 februari Studiemiddag Vreedzame school alle 

kinderen 12.00 uur vrij. 
Vrijdag 03 februari  

Maandag 06 februari Ontwikkelgesprekken 
Directie afwezig i.v.m. directieberaad 

Dinsdag 07 februari Ontwikkelgesprekken 
Woensdag 08 februari Ontwikkelgesprekken 
Donderdag 09 februari Ontwikkelgesprekken 
Vrijdag 10 februari Ontwikkelgesprekken 

 

GEFELICITEERD! 

 
31 januari  Michelle Shabela groep 6 
03 februari  Isa ten Velde   groep 2 
04 februari  Daniël Strijker  groep 8 
 
 
 
 

STUDIEMIDDAG VREEDZAME SCHOOL 

 
Donderdag 2 februari heeft het team een studiemiddag om ons voor te bereiden op blok 4 en 
5 van de Vreedzame school. Alle kinderen (groep 1 t/m 8) zijn deze dag om 12.00 uur vrij. 
 

ONTWIKKELGESPREKKEN     06 T/M 10 FEBRUARI 

 
Het intekenen voor de ontwikkelgesprekken kan nog t/m woensdagmiddag 2 februari a.s.. De 
intekenlijsten liggen in “Ons Hart”. (dus niet bij de lokalen) 
Mocht u niet ingekeken hebben voor woensdagmiddag dan zullen wij een moment voor u 
inplannen. 
 

ACTIE THEATERKAARTEN BASISSCHOOLLEERLINGEN 

 
Deze week krijgen alle kinderen van de groepen 1 en 2 een gratis theaterkaart van het 
ATLAS Theater in Emmen mee naar huis. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben 
krijgen binnenkort een kaartje van het Atlastheater mee naar huis. Wij vinden het fantastisch 
dat alle kinderen een kans krijgen om naar een mooie theatervoorstelling te gaan en 
verspreiden de kaarten dan ook graag. 
Deze vrijkaartjes zijn een actie van de gemeente Emmen en de provincie Drenthe vanwege 
de opening van het ATLAS Theater. Wij als basisschool verzorgen alleen de verspreiding 
van de kaarten. In tegenstelling tot wat het begeleidende briefje van de initiatiefnemers 



suggereert, zullen er geen leerkrachten meegaan naar het theater, regelen wij geen 
begeleiding en spelen wij ook geen rol bij het regelen van vervoer. Wij nemen geen enkele 
verantwoordelijkheid voor deze actie; deze ligt bij de gemeente Emmen, provincie Drenthe 
en het ATLAS Theater. 
De vrijkaartjes zijn voor de kinderen. We hebben op school een zeer beperkt aantal extra 
kaarten, die door ouders gebruikt kunnen worden om als begeleider mee te gaan naar de 
voorstelling. We vragen hierbij alle kinderen die NIET naar de voorstelling gaan hun kaartje 
terug te geven aan de leerkracht. Zo hopen we iets meer kaarten op voorraad te hebben 
voor ouders die als begeleider mee willen. 
Het lijkt ons handig dat ouders van elke groep met elkaar gaan overleggen wie meegaat als 
begeleider. Ouders die geen kaartje hebben, kunnen niet mee naar de voorstelling maar 
kunnen wachten in de foyer van het theater. Het ATLAS Theater zet zelf per voorstelling ook 
tien begeleiders in. 
Voor iedere voorstelling krijgen de groepen nog een groepsspecifieke mail met verder 
informatie de extra (geleidings-)kaarten. 
 
Wij wensen iedereen een prettige voorstelling! 
 
Team RKBS Pastoor Middelkoop 
 

4 MIJL VAN EMMEN KIDSRUN 

 
De tweede editie van de Go2 Payroll 4 mijl van Emmen gaat plaatsvinden op zondag 2 april 
2017. Op deze dag lopen reguliere lopers en lopers die deelnemen aan de Businessrun van 
de 4 mijl. Ook hebben we een kidsrun, zie daarvoor ook http://www.4mijlvanemmen.nl/kids-
run De jongste kinderen lopen ongeveer 400/500 meter en de oudere kinderen lopen 
ongeveer 1.000 meter. 
Wij (Buurtsportcoaches) zouden het ontzettend gaaf vinden dat er zoveel mogelijk kinderen 
gaan meedoen aan de kidsrun en hiervoor heeft de organisatie van de 4-mijl ook contact met 
ons opgenomen om dit te gaan bereiken aangezien wij de verbinding naar de scholen en de 
kinderen kunnen zijn. De aankondiging van de 4-mijl staat ook op de activiteitenladders voor 
het voorjaar 2017. 
  
Naast het sportieve aspect van het meedoen aan de 4-mijl heeft de organisatie nog een 
ander doel. Zij willen met het lopen zoveel mogelijk geld gaan inzamelen voor het goede 
doel, A21. Deze organisatie zet zich in tegen slavernij, dit probleem is groter dan ooit te 
voren. En ook nog niet eens zo heel ver van ons vandaan. Helaas is er tegenwoordig steeds 
vaker sprake van kinderslavernij. Jonge kinderen worden in Oost Europa ingezet om 16 uur 
per dag aardbeien te plukken. Ook worden kinderen op illegale wijze ingezet in de koffie- en 
cacaobranche. Kijk maar eens op de website van A21 voor meer informatie op de website 
van A21: www.A21.org/NTL . Door mee te lopen met de 4 mijl van Emmen draag je 
automatisch bij om geld in te zamelen voor A21. Een groot deel van het nettoresultaat komt 
namelijk ten gunste van A21. 
 
 

  

http://www.4mijlvanemmen.nl/kids-run
http://www.4mijlvanemmen.nl/kids-run
http://www.a21.org/NTL


GROENTE-WEETJES 
Groente verliest tussen de 20 en 50% van de vitamines bij het koken. Daarom geldt het 
advies groente niet langer dan nodig te koken in weinig water. Ook zijn groente te 
blancheren of stomen. Bij stomen blijft er meer smaak 
en de meeste vitamines behouden. Eet je groente uit 
blik of pot, warm het dan alleen maar op tot het water 
kookt. 
200 gram groente staat gelijk aan ongeveer 4 eetlepels. 
Aardappelen zijn koolhydraatrijk, bevatten geen vet en 
zijn rijk aan vitamines, waaronder vitamine C en B-
vitamines en mineralen, zoals ijzer en kalium. 
 
SlimKids Klazienaveen kan helpen wanneer je moeite 
hebt met bijvoorbeeld gezond eten, te weinig 
lichaamsbeweging op een dag krijgt of wanneer er andere oorzaken zijn waardoor je teveel 
weegt.  
SlimKids is een multidisciplinair programma voor  
kinderen van de basisschool met overgewicht/obesitas. Gedurende 12 weken komen de 
kinderen 2x per week een uur beweeglessen volgen bij de kinderoefentherapeut. Daarnaast 
hebben de ouders tijdens meerdere beweeglessen gesprekken met de diëtiste en een 
kinderpsycholoog. Mocht u interesse hebben om uw kind te laten deelnemen aan  SlimKids, 
geef hem/haar dan op via slimkidsklazienaveen@gmail.com of via 0591-512144. 
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