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Maandag 18 september Kennismakingsgesprekken 
Directie ’s ochtends aanwezig 

Dinsdag 19 september  
Woensdag 20 september Kennismakingsgesprekken 
Donderdag 21 september Kennismakingsgesprekken 

Directie aanwezig 
Vrijdag 22 september Kennismakingsgesprekken 

Maandag 25 september Directie aanwezig 
Dinsdag 26 september Directie aanwezig 
Woensdag 27 september  
Donderdag 28 september Directie aanwezig 
Vrijdag 29 september  

 
Alvast noteren in de agenda: 
 

Dinsdag 26 september   Informatieavond groep 1, 2 en 3. 

Donderdag  5 oktober   Studiedag / Dag van de leraar. Alle  
    kinderen vrij 

 
 

GEFELICITEERD! 

 
21-09  Yenthe de Vries  groep 5/6 
23-09   Sophie Wever   groep 3 
24-09  Juf Lisette van Benthem 
25-09  Thiemen van Middeldijk groep 7/8 
 
 
 

SPORT INVENTARISATIE DOOR BUURTSPORTCOACHES  woensdag 20 september 

 

In Info nr. 2 hebben we u geïnformeerd over de sport inventarisatie die door de 
buurtsportcoaches zal worden uitgevoerd. Deze inventarisatie zal morgen, woensdag 20 
september worden gedaan. Hieronder nogmaals de informatie. 
 
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’ 
 

SCHOOLTUIN 

 
Hulp gezocht! 
Wij zijn op zoek naar papa’s, mama’s, opa’s, oma’s of andere belangstellenden die het leuk 
vinden om met een klein groepje kinderen in de schooltuin te werken. Zaaien, planten, 
oogsten, onkruid wieden enzovoort. U kunt zich hiervoor aanmelding via het evenement op 
Social Schools of via Ellen.Heijnen@primenius.nl  
 

INFORMATIEAVOND GROEP 1, 2 en 3 

 
Dinsdag 26 september van 19:00 tot 20:00 is er een informatieavond voor de ouders van 
de kinderen uit groep 1/2A, groep 1/2B en groep 3. Deze avond is anders dan de 
kennismakingsgesprekken. Tijdens de kennismakingsgesprekken gaat het om kennismaking 
tussen ouders en leerkrachten en wordt over het individuele kind gesproken. Tijdens de 
informatieavond wordt uitgelegd hoe in de groepen wordt gewerkt: Hoe ziet een dag in groep 
1/2 of 3 eruit? Welke materialen gebruiken we? Hoe leren de kinderen lezen? etc.  
Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor de informatieavond!  
 
Met vriendelijke groet, 
Ella, Leona, Katelijne, Jolien en Lisette  
 

STUDIEDAG DONDERDAG 5 OKTOBER - ALLE KINDEREN VRIJ. 

 
Op donderdag 5 oktober is het de dag van de leerkracht en hebben de leerkrachten op 
stichtingsniveau een bijeenkomst. 
Alle kinderen zijn op deze dag vrij. 
 

SOCIAL SCHOOLS 

 
We zitten bijna op de 100%. Inmiddels heeft zo’n 97% 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 zijn ingepland via het programma Social Schools.  
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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. 
 
Hieronder zie u een selectie van de berichten die in de afgelopen week via Social zijn 
gedeeld. 
 

TOESTEMMING FOTOGRAFIE 

 
Op school worden bij verschillende activiteiten (bv. lessen, Sinterklaas) foto's gemaakt. Deze 
foto's worden soms gepubliceerd op Social Schools, onze website, in de schoolgids of het 
informatiefoldertje van de school. Wij mogen als school deze foto's alleen publiceren met uw 
toestemming. 
Bij het inschrijven van uw kind heeft u aangegeven of u school hiervoor wel of niet 
toestemming geeft. Door een wijziging in de wet op privacy moeten wij u voortaan ieder jaar 
om toestemming vragen. Via onderstaande link kunt u aangeven of u ons deze toestemming 
wel of niet geeft.  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=N60rk9CVpUWbtXJegSh7JwgxPSM
JMDVIuN5zndrHyXpUMkkzMEVNR1gxQjVTTTEwODkzV0ZJNVJLSy4u 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn het online formulier zo snel mogelijk in te vullen. Per kind moet u het 
formulier invullen. Bij voorbaat dank. 
 

DE LETTER M     GROEP 1/2A 

 
De letter M staat de komende tijd centraal. 
De kinderen hebben een lied geleerd over deze letter. 
Ook gaan we de letter schrijven in zand. 
We hebben al wat plaatjes verzameld , doet u thuis ook mee? 
De plaatjes mogen de kinderen mee naar school nemen. 
Hoe leuk is dat!!  
 
 

DE LETTER M     GROEP 1/2B 

 
Wij hebben al heel veel geleerd! 
Woordjes stempelen die beginnen met de letter M. En er zijn ook kinderen die al iets 
meegenomen hebben wat met de letter M begint. Super dat iedereen zo goed meedenkt :) 
 

   
 

ZULUDESK       GROEP 3 

 
Vorige week heb ik een aantal ouders bij me gehad met vragen over Zuludesk.  
Dit kunt u zelf installeren. U kunt de handleiding vinden op primenius.nl 
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Dan gaat u naar 'De stichting' Dan kijkt u bij 'iPad' en onderaan kunt u zien: Ipad 
thuisinstallatie Zuludesk  
Als u daar op klikt kunt u de bijlage downloaden. Dit is de handleiding.  
Als u ALLE stappen goed opvolgt, kan er niks misgaan en staat Zuludesk op de iPad. 
 
Mocht u er niet zelf uitkomen, donderdag 21 september, om 14.00 uur kunt u komen naar 
Ons Hart en gaan we er samen even voor zitten.  
 
Met vriendelijke groet, 
Hetty Winkelman 
 

WAT DOEN WE ALLEMAAL IN GROEP 3? 

 
Vandaag hebben we een rekencircuit gedaan. We hebben geleerd hoe je met een rekenrek 
handig kunt tellen, een memorie gedaan op gynzykids, een lange sliert van dominostenen 
gelegd en gewerkt in de ontdekhoek of met de kieskast. 
 

      
 

   
 

DE TAFEL VAN 2.     GROEP 4/5 

 

Voor groep 4 nieuw, maar groep 5 kan goed helpen. 🙂Samen oefenen met de tafel van 2. 

 

     
 

REKENEN IN GROEP 5/6. 

 
Dit is het eerste bericht van groep 5/6 via Social Schools. Afgelopen vrijdag hebben de 
kinderen in groep 5/6 gewerkt aan hun eigen doel met rekenen. Ze moesten zelf aangeven 
welke tafel ze nog lastig vonden. Op het digibord hebben we samen gekeken hoe je dan 



geschikt materiaal kunt vinden om je doel te bereiken. Het werken aan de eigen doelen ging 
ontzettend goed! Deze manier van werken zal ik de komende periode vaker gebruiken.  
Om de tafels thuis te oefenen hier nog een aantal leuke sites: 
www.tafeldiploma.nl 
www.de-tafels-oefenen.nl 
www.rekenen.nl 
www.tafels-oefenen.nl 
 
Dinsdag hebben we in tweetallen gewerkt aan het afronden van getallen op tientallen en het 
van groot naar klein en van klein naar groot zetten van getallen.  
 

     
 

ATELIER      GROEP 7/8 

 
Op vrijdagmiddag doen groep 4 t/m 8 atelier (creatieve vorming). Voor afgelopen vrijdag 
hadden meester Mark, meester Maarten, juf Hetty en juf Ellen een verjaardagskalender 
voorbereid. De kinderen mochten een keuze maken en zich inschrijven bij een juf of 
meester. Bij mij maakten we een Delfts Blauwe verjaardagskalender. 
 

     
  



 


