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Maandag 04 september Eerste schooldag 
Dinsdag 05 september  
Woensdag 06 september  
Donderdag 07 september Directie aanwezig 
Vrijdag 08 september  

Maandag 11 september Directie ’s middags aanwezig 
Dinsdag 12 september Directie aanwezig 
Woensdag 13 september  
Donderdag 14 september Directie aanwezig 
Vrijdag 15 september  

 
 

DE SCHOOL IS WEER BEGONNEN 

 
De kop is eraf! Gisteren stonden de schooldeuren na de vakantie weer open om u en uw 
kinderen te ontvangen voor de eerste schooldag van dit jaar. En dat is altijd weer een 
spannend moment, voor de kinderen, u als ouder(s) en de leerkrachten. Het was fijn om 
iedereen weer te mogen begroeten. 
Samen – met elkaar bouwen we in een positieve sfeer verder aan de basis voor nu en later. 
Een heel fijn schooljaar gewenst! 
 

SCHOOLTIJDEN 

 
Maandag:  8.30 uur – 14.30 uur 
Dinsdag  8.30 uur – 14.30 uur 
Woensdag  8.30 uur – 12.15 uur 
Donderdag  8.30 uur – 14.30 uur groep 1 en 2 tot 12.00 uur 
Vrijdag   8.30 uur – 14.30 uur groep 1 t/m 3 tot 12.00 uur 
 
Pauze 
 
Groep 1,2 en 3 10.15 uur pauze op het kleuterplein.  
Groep 4 t/m 8   10.30 uur pauze op het plein voor de school.  
Groep 1, 2 en 3 12.15 uur pauze op het kleuterplein.  
Groep 4 t/m 8   12.30 uur pauze op het plein voor de school. 
 

GYMTIJDEN 

 
Groep 1/2A  Dagelijks 
Groep 1/2B  Dagelijks 
Groep 3  Dinsdagmiddag (12.45 – 13.30) en donderdagmorgen (11.15 – 12.00) 
Groep 4/5  Dinsdagmiddag (13.30 – 14.15) en donderdagmorgen (10.30 – 11.15) 
Groep 5/6  Dinsdagmiddag (13.30 – 14.15) en donderdagmorgen (10.30 – 11.15) 
Groep 7/8  Dinsdagmiddag (12.45 – 13.30) en donderdagmorgen (11.15 – 12.00) 



KENNISMAKINGSGESPREKKEN    18 t/m 22 september 

 
Om alvast te noteren: In de week van 18 t/m 22 september gaan we 
kennismakingsgesprekken plannen. Dit is een gesprek waar u nader kennis kan maken met 
de leerkracht van uw zoon/ dochter en u de gelegenheid krijgt over uw zoon/ dochter te 
vertellen. U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging. 
 

GEVONDEN VOORWERPEN 

 
Tijdens het opruimen en schoonmaken op school, zijn een aantal 
jassen en tassen gevonden. Deze liggen deze week in ons Hart op 
tafel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOCIAL SCHOOL 

 
Inmiddels heeft zo’n 86% van de ouders zich aangemeld op Social Schools; de nieuwe app 
die deze nieuwsbrief op den duur gaat vervangen. De eerste gesprekken van dit schooljaar 
zullen we gaan plannen met het programma Social Schools, het zou daarom prettig zijn als 
we z.s.m. een bereik van 100 % hebben. Meldt u dus aan!  
Heeft u geen activatiemail ontvangen stuurt u dan een mailtje naar onze administratief 
medewerkster Erna Sommer (erna.sommer@primenius.nl). Vermeld a.u.b. de naam/namen 
van uw kind(eren), de schoolnaam en het e-mailadres waar u de activatielink naar toe 
gestuurd wilt krijgen. 
 

MOTORISCHE SCREENING TIJDENS GYMLES (GROEP 4) 

 
Binnenkort zullen de Buurtsportcoaches een Motorische Remedial Teaching (MRT) test 
afnemen bij alle kinderen uit groep 4. Mocht er een groep 3/4 of groep 4/5 zijn dan nemen wij 
de test ook af bij de kinderen uit groep 3 en groep 5. Daarbij wordt gekeken naar het 
bewegingsniveau van de kinderen.  Wanneer een kind niet op het bewegingsniveau zit wat 
gezien zijn/haar leeftijd verwacht mag worden, kunnen wij kijken in overleg met ouders of wij 
op wat voor manier dan ook de achterstand kunnen wegwerken. De kinderen die tijdens de 
screening naar voren komen zullen een brief meekrijgen.  
 
Mocht u dit lezen en denken ‘mijn kind zit niet in groep 4, maar loopt motorisch wel achter’, 
dan kunt u contact met ons opnemen.  
 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u met ons contact opnemen. 
Marten Waard en Stefan Sanders 
 
Mail: bscdeblokken@emmen.nl 
Tel: Marten Waard  06-15036749 
Stefan Sanders  06-15223790 
 
  

mailto:erna.sommer@primenius.nl
mailto:bscdeblokken@emmen.nl


 

SPORT INVENTARISATIE DOOR BUURTSPORTCOACHES 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Deze maand wordt er door de Buurtsportcoaches van de Gemeente Emmen een 
sportinventarisatie bij alle kinderen in groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs afgenomen.  
 
Elke twee jaar wordt deze vragenlijst door de Buurtsportcoaches afgenomen bij alle 
kinderen vanaf groep drie in het basisonderwijs. Zo kunnen de Buurtsportcoaches de 
ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname en het hebben van zwemdiploma’s 
volgen. Ook gebruiken wij deze gegevens bij het nog gerichter en beter maken van het 
sportprogramma van de BredeSchool. De gegevens uit deze inventarisatie blijven bij de 
Buurtsportcoaches en de algemene cijfers (zonder namen en andere gegevens) worden 
aan de Brede Scholen gepresenteerd om te laten zien hoe de sportdeelname is. 
 
De kinderen worden voor deze inventarisatie kort (ongeveer een minuut) uit de klas 
gehaald en beantwoorden de volgende vragen: 

Heb jij een zwemdiploma en zo ja, welke diploma’s (A/AB/ABC)? 
Zit jij op een sport en zo ja, welke sport(en)? 
Als je niet op een sport zit of wat anders zou willen doen, wat lijkt je dan leuk om te 
doen/te proberen? 

 
Als u vragen hebt over deze sportinventarisatie, neem dan gerust even contact met ons op 
via onderstaande gegevens. U kunt ook bij ons terecht voor meer informatie of vragen over 
sportverenigingen en/of het Jeugdsportfonds.  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Marten Waard 
06-15036749 
m.waard@emmen.nl  
Stefan Sanders 
06-15223790 
s.sanders@emmen.nl  
 
Buurtsportcoaches ‘de Blokken’ 
  

mailto:m.waard@emmen.nl
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Nieuwsbericht over krentenbaard (impetigo) 

Ieder jaar na de zomervakantie zien we in Drenthe een toename van de huidinfectie krentenbaard.  
Regelmatig wordt de GGD dan benaderd met de vraag hoe op school om te gaan met één of meerdere 
leerlingen met krentenbaard. In deze nieuwsbrief geven we u graag enkele adviezen. 
 
Tevens willen we u wijzen op de vernieuwde inhoud van de hygiënerichtlijn voor basisscholen van het 
LCHV. 
 
Wij vragen u dit bericht ook door te sturen naar alle medewerkers. 

  

Wat is krentenbaard? 
In onderstaand filmpje leggen we graag aan u uit wat krentenbaard is. U kunt ouders ook verwijzen naar 
het filmpje dat op de website staat van GGD Drenthe.  
 

 
Over de meest voorkomende infectieziekten zijn voor u filmpjes gemaakt. U vindt ze op de speciale 
scholenpagina van de GGD Drenthe website. Hier vindt u ook deurbriefjes en informatie dat u aan ouders 
mee kunt geven wanneer er krentenbaard op uw school is geconstateerd. 

  

https://www.ggddrenthe.nl/scholen/advies-en-ondersteuning.html
https://www.youtube.com/watch?v=RJkiUUJ_6iY


Wat kan ik doen? 
 Verwijs kinderen met verschijnselen van krentenbaard 

naar de huisarts voor behandeling.  

 Hoesten en niezen in de elleboogplooi of een papieren 
zakdoek, handen wassen met zeep en het reinigen 
van speelgoed/ knuffels is van belang om verspreiding 
tegen te gaan.  

 Kinderen met krentenbaard kunnen gewoon naar 
school. Thuisblijven met krentenbaard helpt niet om 
verspreiding van krentenbaard te voorkomen.  

 Informeer andere ouders via een deurbriefje.  

 Meldt het aan team infectieziekten wanneer er 2 of 
meer kinderen met krentenbaard zijn in één klas. 

 Alleen in die gevallen wanneer er veel kinderen met  
krentenbaard in één klas zijn, kan de GGD adviseren 
een kind thuis te houden tot de blaasjes zijn 
opgedroogd of worden behandeld. 

Welke richtlijnen kan ik gebruiken? 
Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid heeft informatie over ziektebeelden en een 
hygiënerichtlijn geschreven voor medewerkers die werkzaam zijn op de basisschool. U vindt in deze 
documenten zowel richtlijnen en normen over hygiëne, schoonmaak, ziektebeelden en randvoorwaarden 
die direct te maken hebben met de uitvoering van het werk.  
Als u zich houdt aan de normen uit deze richtlijn, beperkt u het risico op het verspreiden van infectieziekten 
onder de kinderen en medewerkers. 
Ook staat vermeld wanneer u verplicht bent melding te doen van een infectieziekte aan de GGD. 
 

Waar bestel ik gratis handenwasposters? 
Goed handen wassen voorkomt de verspreiding van 
infectieziekten. Om de kinderen te wijzen op handen 
wassen, kunt u onze geplastificeerde posters ophangen. U 
kunt ze bestellen via infectieziekten@ggddrenthe.nl. 

Wat kunnen wij voor u doen? 
Is er misschien een besmettelijke ziekte op school, overleg dan met de afdeling infectieziektebestrijding van 
de GGD via (0592) 306 300 of infectieziekten@ggddrenthe.nl. Wij geven informatie over wat u kunt of moet 
doen. Soms neemt de GGD contact op met de ouders en (met toestemming van de ouders) met de 
behandelende arts. De GGD kan bijvoorbeeld voor een informatiebrief zorgen die de school uitdeelt aan de 
andere ouders.  

http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=58591407-1bb3-4111-b430-5881f45443ae&type=org&disposition=inline
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=55b2bae7-e82c-4f7f-ba21-af249cc5d933&type=org&disposition=inline
mailto:infectieziekten@ggddrenthe.nl
mailto:infectieziekten@ggddrenthe.nl


   

 


