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Trefwoord

Maart
06 Luizencontrole
12 Inloop koffie-uurtje
08 10 minutengesprekken
09 Rapporten mee
29 Paasviering, 12.30 uur vrij
30 t/m 02 apr. Goede vrijdag en
Paasmaandag vrij

Het thema van Trefwoord in deze eerste
weken van de Veertigdagentijd is VEEL en
WEINIG. Kinderen ontdekken wat veel en
weinig kan betekenen. De kinderen kijken
heel concreet naar spullen en voedsel. Ze
leren er vragen bij stellen.
Hoe belangrijk zijn spullen voor je geluk?
Hoe gaan wij om met ons eten?
Wat betekent het om weinig te hebben?
Wat heb je echt nodig en wat zou je kunnen missen?
In onze wereld is er nog steeds een grote kloof tussen rijk en arm. Niet enkel wereldwijd, maar ook in de eigen leefomgeving
van kinderen. Uit eigen ervaring weten ze soms wat een voedselbank, kringloopwinkel en Stichting Leergeld voor hen
betekent.
Week 8 t/m 11 (19 februari t/m 16 maart): Veel en weinig
Inhoud: Veel en weinig, rijkdom en armoede. De waarde van delen.
week 10: Aren plukken op de sabbat (Lucas 6, 1-5).
week 11: Door te delen wordt het méér (Lucas 9, 12-17); Het muntje van de weduwe (Lucas 21, 1-4).
Week 12 t/m 14 (19 maart t/m 6 april): Donker en licht
Inhoud: De spanning tussen donker en licht; Jezus als licht voor de mensen. Pasen als overwinning op de duisternis en als
bemoediging om lichtdragers te zijn in de wereld.
week 12: Bartimeüs (Lucas 18, 35-43); Palmpasen (Marcus 11, 1-11); Seres, de blinde jongen (Johannes 9, 1-12). week 13:
Johannes en het licht (Johannes 1); Verraad in de nacht (Johannes 13); Donker overdag (Johannes 18); Het licht van Pasen
(Johannes 20).
Koffie inloop-uurtje
Het koffie inloopuurtje van dinsdag 6 maart wordt verplaatst naar maandag 12 maart. U bent welkom van
08.45 tot 09.45 uur. We zien u graag!
Info vanuit school
 De leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van de groep zijn al eerder geïnformeerd. Dan is nu het moment om via
deze nieuwsbrief alle ouder(s)/verzorger(s) te laten weten dat juf Mirjam op een andere school binnen de stichting
gaat werken.
 Net als vorig jaar wil de Activiteitenraad van de school dit jaar weer het meedoen aan de Avond4daagse van Emmen
organiseren. De Avond4daags is dit jaar van maandag 28 mei t/m vrijdag 1 juni, waarbij er op woensdag niet gelopen
wordt. Binnenkort kunt u hierover verdere informatie verwachten vanuit de Activiteitenraad. Zij hopen dat er veel
deelnemers zullen zijn.
 In de schoolgids schrijven we er ook over en soms is het goed om dingen nog eens onder de aandacht te brengen.
Voor de rust van de leerlingen en voor een goede start van de dag vragen we de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen van groep 3 t/m 8, bij de ingang van de school afscheid te nemen van uw zoon/dochter.
 Verder is het voor onze leerlingen van groot belang dat de leerkracht vanaf dat de bel gaat beschikbaar is voor hen.
Voor een korte mededeling kunt u uiteraard tot 08.40 uur bij de leerkracht terecht. Vanaf 08.40 uur is de leerkracht
beschikbaar voor de leerlingen. Mochten er dingen aan de orde zijn die meer tijd vragen: komt u dan na 15.00 uur of
maakt u even een (bel)afspraak met de leerkracht.
 We realiseren ons dat we de afgelopen periode flink beroep hebben gedaan op u begrip i.v.m. ziekte van
leerkrachten en willen u bedanken daarvoor. We hopen dan ook van harte dat al die virussen na de vakantie minder
en liefst helemaal niet meer actief zullen zijn.
 U bent van ons gewend dat de leerkracht op huisbezoek komt. Dit jaar hadden we dit aanvankelijk geparkeerd omdat
we dachten te moeten verhuizen, want ook dat vraagt tijd. Dat blijkt nog niet aan de orde te zijn. Omdat we heel
graag ons verbeterplan goed willen realiseren hebben we afgesproken dat we de tijd die we anders aan de
huisbezoeken of de verhuizing besteed zouden hebben, steken in ons verbeterplan. De leerkracht van uw
zoon/dochter komt dus dit jaar niet op huisbezoek.
Het vergeten van gymkleding
Er zijn dit moment te vaak leerlingen die, op de dagen dat ze gym hebben, hun
gymkleding en handdoek niet bij zich hebben.
Graag het volgende verzoek:
Om op de dag als uw zoon/dochter gym heeft gymkleding en een handdoek mee te
geven. Bij voorbaat dank.

Renovatie
De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat het gebouw van Toermalijn gerenoveerd gaat worden. Omdat we
regelmatig nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, besteden we er in elke nieuwsbrief kort aandacht aan door het geven van
een korte update.
We weten op dit moment nog niet wanneer de renovatie (en een tijdelijke verhuizing) plaatsvindt. De reden hiervan is dat de
financiering voor de renovatie nog steeds niet rond is. Zodra er meer bekend is zal de school u hierover informeren, we hopen
in de volgende nieuwsbrief.
Ouderbijdrage
De ouders die niet getekend hebben voor een automatische incasso voor de ouderbijdrage, hebben nu een rekening
ontvangen voor de ouderbijdrage schooljaar 2017-2018. Dit geld wordt gebruikt voor o.a. activiteiten rond Sinterklaas, Kerst,
Pasen èn voor de schoolreis. De schoolreizen worden gepland in de maand mei. Zie de jaarkalender. Wij vragen u het bedrag
voor eind maart over te maken of het geld mee te geven aan uw zoon/dochter.
De ouderbijdrage kunt u ook automatisch in okt. of febr. van het schooljaar laten overmaken. Voor meer
informatie hierover kunt u contact opnemen met de administratie, tel. 0591-658066.
Financiele tegemoedkoming gemeente Emmen
Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen van maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm? Dan komt u misschien in
aanmerking voor extra ondersteuning. Meer informatie, folder minimaregelingen 2018 en flyer Kindpakket liggen op school.
Wilt u graag deze informatie ontvangen neem dan contact op met de administratie.
Doppenactie
Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook?
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)
De totale opbrengst op dit moment op school is 419 kilo (dit schooljaar al 60,5 kilo!). Het
gaat dus fantastisch. LET OP! Wilt u de doppen schoon inleveren? I.v.m. de pinda-allergie
op school mogen er geen deksels van de pindakaas- en hazelnootpastapotten
ingeleverd worden.
Hoe werkt het bij extreem slechte weersomstandigheden
Omdat de winterperiode nog niet voorbij is, is het goed om nog een keer stil te staan bij hoe we op onze school omgaan met
slechte weersomstandigheden:
Voor de vervoerders geldt: wanneer het KNMI om 06.00 uur weercode oranje of rood afgeeft, rijdt het
leerlingvervoer niet. De vervoersmaatschappij stelt iedereen die gebruik maakt van het leerlingvervoer
persoonlijk op de hoogte.
Wanneer het leerlingvervoer niet rijdt, zal er op onze school geen les gegeven worden.
Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind(eren) zelf naar school brengen, brengen wij via hun mailadres dat bij
de school bekend is en via de website op de hoogte, uiterlijk rond de klok van 07.00 uur.
De school is altijd open op de dagen dat er als gevolg van slecht weer geen les gegeven wordt. Leerlingen die door bijzondere
omstandigheden toch naar school komen, zullen opgevangen worden maar krijgen geen les.
Algemeen
- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl
- Reddingsbrigade Zuidoostdrenthe: Nieuw bij RBZOD survival en conditiezwemmen, www.rbzod.nl
- Scharrelkids Emmen: Wil jij mee op avontuur in de natuur? Doe dan eens mee met een activiteit van Scharrelkids Emmen!
www.ivn.nl/afdeling/emmen-en-omstreken/scharrelkids
- GGD luizen: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-kind/hoofdluis.html
- G-tennis: Open Dag op zaterdag 17 maart a.s. op het park van Tennisclub Bargeres Emmen en een groot G-tennistoernooi
op zaterdag 24 maart 2018, start 09.45 uur.
Voor meer informtie kunt u contact opnemen met Henriëtte Stenger (g-tennis@tcbergeres.nl )

1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda
Onze klas is omgetoverd tot een dierenartspraktijk. Zieke
dieren worden door de ‘dierenartsen’ bekeken, krijgen
medicijnen of worden geopereerd. De kinderen hebben
eerst met elkaar overlegd, wat weten we al over
dierenartsen? Daarna schreven we op wat ze nog graag
willen leren over dieren bij de dierenarts. Het spel wordt
enthousiast gespeeld en
zo langzamerhand raken
steeds meer vragen
beantwoord, maar er is
nog genoeg te
ontdekken. Tijdens het
dierenartsspel komen
ook heel veel reken- en
taalactiviteiten aan bod
en het samenwerken en
samenspelen wordt
volop geoefend. Vrijdag
9 maart (na de vakantie) worden de laatste vragen vast

ook beantwoord, want dan gaan we met z’n allen naar een
echte dierenarts. Dierenkliniek ’t Hooy Velt is zo vriendelijk
om de deuren te openen voor onze groep en de kinderen
een rondleiding te geven door hun praktijk om het één en
ander uit te leggen. Met dat leuke uitje in het vooruitzicht
gaan we eerst nog fijn een weekje genieten van de
voorjaarsvakantie.
3/4 wit Juf Woudy en juf Sjanien
Terugkijkend op de afgelopen weken, zijn er een paar
dingen die in het oog springen.
Allereerst "de griep". Hoestend en proestend zijn we de
weken doorgegaan. Elke dag was er wel weer een ander
kind ziek. Ook onder de juffen ging de griep flink rond,
waardoor er regelmatig een klas verdeeld moest worden.
Zo hebben we de afgelopen weken veel "gasten" in onze
groep gehad. Best leuk om zo ook andere kinderen van
school beter te leren kennen, en helemaal leuk als ze dan
al zo groot zijn dat ze ook echt met dingen kunnen helpen.
Elk nadeel blijkt zo maar weer zijn voordeel te hebben.

We mochten Dinand welkom heten in onze groep. Wat fijn
dat je er bent Dinand! Wij wensen jou veel plezier in onze
groep en op onze school. Wij hadden extra geluk, want
Dinand vierde op zijn eerste schooldag ook zijn
verjaardag.
Gisteren vierden we dubbel

feest. Damian werd gisteren 7
en Chloé wordt zondag 8. Allebei van harte gefeliciteerd.
We zijn met rekenen allerlei "doe- dingen" aan het doen.
We oefenen met de verliefde harten, groep 4 oefent de
getallenlijn tot 100, groep 3 oefent de bus-sommen. Op
het plein oefenen we met de bus die langs de haltes rijdt
en kinderen meeneemt (+) of kinderen uit de bus
laadt (-).
Groep 4 doet al heel regelmatig dictee. Sinds vorige week
is ook groep 3 hiermee begonnen. We oefenen dan de
letters en woorden die we aan het leren zijn.
Alle kinderen hebben weer een boek mee naar huis vanuit
de Boekenuitleen. Lezen is vooral heel veel oefenen. Dan
gaat het steeds makkelijker en steeds een beetje sneller.
We hebben van alles
gehoord, gezien, geleerd
en gedaan rondom de
Olympische Spelen. We
knutselden schaatsen,
olympische ringen,
maakten zelf sneeuw om
lekker mee te spelen.
Tijdens de gymlessen
waren er allerlei olympische
onderdelen. De foto's heeft
iedereen van onze groep
op klasbord kunnen zien.
En nu wordt het al weer
voorjaarsvakantie. We
hebben bolletjes in de klas, die langzaam aan het groeien
zijn en ons een klein beetje van het voorjaar laten zien.
Maar, het is nu nog volop winter. Wie weet, kunnen we
echt schaatsen komende week. Veel plezier allemaal!
4 wit / 5 groen Juf Janette
De toetsen zijn klaar! We hebben ons best gedaan en nu
zijn we weer bezig met ons dagelijks werk. Dat vinden we
ook wel weer fijn om te doen. Met Nieuwsbegrip hebben
we gelezen over de Olympische Spelen. Waar is het
eigenlijk ontstaan? Wat zijn winterspelen en hoe ontstaat
eigenlijk sneeuw? We weten
nu dat Nederland heel goed
is in schaatsen en dat Kjeld
Nuis wel heel dicht bij
school woont! Afgelopen
week hebben we over een
auto in de ruimte gelezen.
Gek? Ja, voor nu nog wel
maar in de toekomst denken
we er vast anders over.
Keano en Doriano hebben er een jaartje bijgekregen.
Alsnog gefeliciteerd en maak er allebei een mooi jaar van!
Afgelopen anderhalve week hebben we een winkel in onze
klas gehad. Iedereen kon elke dag een euro verdienen.
Daarmee konden ze spulletjes uit de winkel kopen. Het
ging zo goed dat alle spulletjes al verkocht zijn!

Met rekenen hebben met elkaar de getallenlijn tot 100
gemaakt. Het samenwerken ging heel goed! We hebben

ook geoefend met sprongen van 10 en we kwamen tot
900! Maar na al het toetswerk en het vele oefenen,
hebben we eerst een vakantie verdiend! Ik wens iedereen
een hele fijne week.
5/6 groen Juf Annemiek en juf Romy
Met taal hebben we het thema NODIG afgerond. We
hebben heel veel nieuwe woorden geleerd: broodnodig,
onmisbaar, dierbaar, kostbaar en nog veel meer!
Ook hebben de kinderen een
tentoonstelling gehouden over
dingen die
voor hen onmisbaar zijn. Op
klasbord
hebben we de foto’s geplaatst.
Na de vakantie beginnen we met
het thema
LEKKER. De kinderen mogen
dan hun
lievelingsrecept meenemen van
huis.
Met rekenen zijn we aan het oefenen met de tafels, geld
en sommen tot 100.
Ook zijn we begonnen met spreekbeurten, Nynke heeft dit
als eerste gedaan, heel knap.
Haar spreekbeurt ging over haar hond, het
was ontzettend leuk dat de hond ook mee
kwam naar school! Op het plein mochten
we allemaal een keer de bal gooien en wie
wilde mocht even aaien.
Bij de gymles hebben we allerlei sporten gedaan die ook
bij de olympische spelen worden
gedaan, dat was erg leuk. De
foto’s staan op klasbord.
Met spelling leren we een nieuwe
categorie: het PLANKwoord,
daar mag geen g tussen.
Met techniek hebben we geleerd
dat je alleen van een papiertje
een beweegbaar voorwerp kan maken.
We wensen iedereen een fijne vakantie !
5/6 blauw Juf Melissa
In de afgelopen weken hebben we veel Cito toetsen
moeten maken. Gelukkig zijn we nu bijna klaar en kunnen
we weer lekker aan het werk met de gewone
schoolvakken. We zijn blij dat we juf Brenda ons tijdelijk op
de donderdagen les wil geven. Samen gaan we een
leerzame tweede helft van het schooljaar tegemoet.
Juf is druk bezig om onze
rapporten in te vullen en
als alle ouders de briefjes
hebben ingeleverd de
gesprekken te plannen.
Op dit moment knutselen
we veel over de olympische spelen en samen met onze
nieuw stagiaire Rhodante tekenen we
veel. Juf Rhodante kan heel mooi
tekenen en is ook heel goed in
muziek. We hopen dat we in de
aankomende periode veel van elkaar
mogen leren.
Na de voorjaarsvakantie beginnen we met een nieuw
thema voor taal, een nieuw boek voor rekenen en een
nieuwe categorie voor spelling. Veel nieuwe dingen dus.
Kortom we gaan fris het voorjaar
tegemoet. We wensen iedereen
een fijne voorjaarsvakantie en
hopen iedereen weer fris terug te
zien op 5 maart.
6 groen Juf Dionne
Op dit moment staan de
Olympische Winterspelen
centraal. We hebben
verhaalsommen gemaakt, we
hebben een verhaal geschreven
over de leukste sport en we hebben een aantal teksten
gelezen over de winterspelen. Vooral het begrijpend lezen
is soms best nog lastig. Zeker omdat de teksten wat

moeilijker gaan worden. Daarom bespreken we vaak de
moeilijke woorden, zodat we begrijpen wat er staat.
Verder hebben we het thema gek van taal afgesloten. De
toets was nog best lastig. Veel
woorden die we hebben geleerd
lijken qua betekenis op elkaar. En
veel woorden zijn abstract wat
ervoor zorgt dat we ze niet zo
makkelijk kunnen uitleggen. We
blijven er nog even mee oefenen.
Na de vakantie starten we met het
thema kleding.
Met rekenen zijn we in
verschillende groepen bezig. Zo is
er een groepje dat hard aan het
werk is om het splitsen tot 20
onder de knie te krijgen. Dit is heel
belangrijk om sommen tot 100 te
kunnen uitrekenen. Een ander groepje is bezig met het
maken van sommen tot 100 waarbij er over het tiental
moet worden gesprongen (bv. 43 – 8 of 57 + 6). En ook
zijn er al een paar kinderen bezig om de getallen tot 1000
te verkennen. Knap van iedereen!
We hebben met spelling net het dictee gehad. We zullen
nog wat dingen herhalen, zodat
we de regels echt goed kennen
en daarna gaan we verder met
het leren van de volgende
spellingscategorie. Daar zult u in
de volgende nieuwsbrief wel
meer
over
horen.
De
afgelop
en weken hebben we over het
thema ‘Wat een weer!’ gewerkt.
We hebben geleerd wat het
verschil is tussen windkracht en
windrichting. De windrichtingen
hebben we moeten opschrijven
in een windroos. We hebben het
gehad over de verschillende vormen van water en dat
neerslag ook in verschillende vormen kan vallen. Tenslotte
hebben we ook geleerd hoe de waterkringloop werkt. Na
de vakantie zullen we werken aan het thema van de
jagers, boeren en de tijd van de Grieken en Romeinen.
Voor nu eerst een hele fijne voorjaarsvakantie en tot 5
maart!
7/8 a groen Juf Sjanien en juf Irene
Jason, Roan en Karst hebben inmiddels hun spreekbeurt
gehouden
Met gym krijgen de leerlingen les in het kader van de
olympische spelen.
Foto's staan op Klasbord.
14 februari was open dag op PRO. Veel leerlingen hebben
hiervan gebruik gemaakt en de meesten kwamen met
enthousiaste verhalen terug. U kunt natuurlijk altijd zelf
contact opnemen als u meer informatie wenst of een
gesprek.
De meeste gesprekken zijn
inmiddels geweest, zodat de
leerlingen nu ook weten wat hun
advies is geworden.
Juf Ina heeft met alle leerlingen
inmiddels de kaasbroodjes
gemaakt. Na de vakantie zal ze
met groep 7/8b verder gaan.
Donderdag hebben we een
workshop vloggen gehad van
Jordi. Dat was erg leuk en
leerzaam.

We wensen iedereen een fijne vakantie en zien elkaar op
5 maart weer.
7/8 b groen Juf Wietske en juf Brenda
Het is nog maar heel kort geleden dat de vorige
nieuwsbrief verscheen en toch is er wel veel gebeurd. De
eerste spreekbeurten
zijn gehouden en dit is
een groot succes. De
Olympische spelen zijn
in volle gang en dat is
ook te zien in de klas.
We hebben alle toetsen
afgerond en de
kinderen van groep 8
krijgen binnenkort het
schoolkeuze-advies. Vorige week was een rare week. Juf
Wietske was ziek, de leerkrachten gingen een dag staken
en op vrijdag kwam juf Belinda invallen. Deze week wordt
er hard gewerkt en daarna kunnen we lekker vakantie
vieren. Wij wensen iedereen alvast een fijne vakantie.
7/8 blauw Juf Margreet
Tijdens de afgelopen periode hebben we veel Cito-toetsen
gemaakt.
Vooral groep acht had veel werk te doen, omdat er door
getoetst moest worden tot C-niveau.
Vol trots hebben we allemaal
onze vooruitgang bereikt!!!
En vervolgens zijn de
gesprekken met de ouders van
de groep acht leerlingen geweest
en nu weet iedereen uit groep
acht naar welke school hij of zij
volgend jaar gaat.
En dan komen de
schoolrapporten voor groep 7 en
8 er ook alweer aan.
Na de voorjaarsvakantie zijn de
rapport-gesprekken gepland.
Wat fijn dat alle ouders van
groep 7 komen op de 10-minunten gesprekken!
Fijn, maar vooral ook erg belangrijk, om elkaar even te
spreken!
Vooral belangrijk omdat de huisbezoeken dit schooljaar
niet zullen plaatsvinden.
Vorige week hadden we een gast in de groep: Jordi van
der Werf, oud-leerling, en ZZP-er:
Jordi heeft ons leren vloggen!
Op KLASBORD zien jullie
prachtige foto's van zijn optreden
in de groep en hoe iedereen actief
meedeed om het vloggen te leren
in de workshop van Jordi.
Natuurlijk komen er
binnenkort nieuwe foto's.
De volgende foto's gaan over gym
met meester Jannes.
In april hebben we
verkeersexamen voor groep acht.
Vandaag heeft iedereen een folder
gekregen om thuis digitaal te
oefenen voor het verkeersexamen.
Veel succes ermee!
Fijne voorjaarsvakantie allemaal.
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Inloop koffie-uurtje
Studiedag team, dag vrij
Koningsspelen
Inloopavond in de klas
apr.t/m 11 mei MEIVAKANTIE

