
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
week 48, 30 november  2018, nr. 250 

 
Trefwoord  

Week 49 t/m 51 (3 t/m 21 december): Kerstthema: Meetellen 

Inhoud: Over meetellen en vergeten worden, over serieus 
genomen worden en over wie bijzonder in tel is. 
Week 49: Een bijzondere taak voor Zacharias (Lucas 1, 5-24); 
Een heel gewoon meisje (Lucas 1, 26-56).  
Week 50: Zacharias kan weer spreken (Lucas 1, 56-79); Een 
boodschap van de keizer (Lucas 2, 1-7). 

Week 51: De koning in een voerbak (Lucas 2, 6-7); Een boodschap voor herders (Lucas 2, 8-20).  
 
Sinterklaas  

Op dinsdag 4 december vieren we op Toermalijn het Sinterklaasfeest. De kinderen zijn om 12.30 
uur vrij. We wensen iedereen een fijne pakjesavond. 
 
Inloop koffie-uurtje  
Het koffie inloopuurtje is donderdag 6 december. U bent welkom van 08.45 tot 09.45 uur. We 

zien u graag! 
 
Kerst 

Wat gaan we doen en wanneer:  
- dinsdagmiddag 18 december kerstbakjes maken met hulp van Terra college; 
- woensdagavond 19 december kerstavond – inloopavond van 18.00-19.00 uur; 
- donderdag 20 december schooldag met hapjes buffet;  
- vrijdag 21 dec. 12.30 leerl. vrij begin kerstvakantie. 

 
Fotograaf  

Het kaartje met de inlogcodes van de schoolfoto’s zijn met de kinderen meegegaan naar huis. U kunt op de 
website van RDfoto de foto’s bestellen: https://bestel.rdfoto.nl 
Al vanaf € 4,00 een mooie print van uw kind! 
Fotopakketten naar keuze wijzigen per kind of gezin, afdruk op alle maten, digitale bestanden binnen enkele 
uren in uw mailbox.  

Heeft u vragen?  vragen@rdfoto.nl . 
 
Social Schools 

Binnenkort ontvangt u een brief van school met de inlogcodes van Social Schools een online communicatieplatform voor het 
basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er in de klas gebeurt, op een simpele, visueel aantrekkelijke 
en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen 
vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter 
op de hoogte bent.  
 
AR Winteractie vogelvoer 

De activiteitenraad bedankt alle kinderen voor de verkoop van het vogelvoer. Het verdiende geld wordt voor 
activiteiten gebruikt tijdens het schooljaar. Geweldig!  

 
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 500,50 kilo (dit schooljaar al 33,5 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.  

Algemeen  

- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 
- Oktobermaand kindermaad in Drenthe: www.kindermaand.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 
- Bibliotheek Emmen: Woensdag 5 dec, CoderDojo. Leeftijd 8-14 jaar. Toegang gratis: www.bibliotheekemmen.nl   
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1/2 wit Juf Amanda en juf Belinda 

De Sint is weer in ’t land. Er wordt volop gewerkt, 
gespeeld en gezongen over Sinterklaas en zijn 

Pieterbaas. De klank waarover we 
werken is de S, kinderen hebben allerlei 
spullen meegenomen, sokken, sleutels, 
een schaap, smarties, suiker en 
natuurlijk staat sinterklaas ook op de 
tafel. Fijn dat de kinderen steeds 
weer  spulletjes meebrengen. De 
huishoek is het huis van de Sint, 

hier kunnen de kinderen zich verkleden, pakjes 
inpakken en pepernoten van klei maken. Het cijfer 6 heeft 
onze extra aandacht en ook zijn we druk met wegen. We 
wegen en vergelijken het gewicht van pepernoten, taaitaai, 
chocoladeletters, enz. In de taalhoek tekenen en 
stempelen we brieven voor Sinterklaas. Er staat een 
brievenbus in de klas waar de brieven in 
gaan en de Sint heeft ons ook  brief terug 
gestuurd. Gisteren hebben we onze 
schoen gezet en we hopen dat de pieten 
de schoentjes gaan vullen. We zullen het 
maandag zien. Dinsdag komt Sinterklaas 
onze school bezoeken, we hebben al 
prachtige tekeningen voor hem gemaakt 
en een echte pieten dans ingestudeerd, dus dat bezoek 
wordt vast een groot feest. 
 
3/4 wit Juf Woudy en juf Melissa 

Hij komt, hij komt...…. 
Aan het begin van de afgelopen maand waren we nog 
druk bezig met het maken van een lampion. 

De haaien en poezen zijn prachtig 
geworden, en hebben volgens de 
kinderen, samen met de mooie 
liedjes 
weer voor 
veel snoep 

gezorgd. 
Vlak na Sint Maarten kwam 
Sinterklaas met zijn Pieten het land 
binnen. Het was even spannend, 
maar gelukkig  lukte het toch om de 
stoomboot aan de kade te krijgen. 
Elke ochtend tijdens de fruitpauze 
kijken we naar het Sinterklaasjournaal en naar de 
bijbehorende dagelijkse opdracht die Dieuwertje Blok ons 
geeft. 
We vinden op de meest vreemde plekken plaatjes. Zelfs in 
de wensdoos die hoorde bij het verhaal van onze 
leesles.  
We hebben letters gemaakt en opgehangen, zodat de 
Pieten kunnen zien wie er in onze klas zitten. Afgelopen 

dinsdag lagen er opeens 
leesplankjes in onze klas, 
waar de plaatjes die we 
steeds vinden bij passen. 
We misten er nog een paar, 
maar ook die zijn gelukkig 
door de Pieten gebracht. 
We zagen wel dat de Pieten 

nog verder moeten oefenen met leren lezen, want niet alle 
plaatjes lagen op de goede plek. 
En zo.....oefenen we ook in deze tijd druk met letters en 
woorden. We rekenen soms als pieten, compleet met 
baret en pepernoten. 
We doen rekenspelletjes over Sint en piet, en zelfs de 
Rekentuin is in Sinterklaasstemming.  
We hebben handstandpieten en een schoen geknutseld, 
leren liedjes en...…… 
Nu maar hopen dat Sinterklaas inderdaad dinsdag op 
bezoek komt. Denkt u er aan dat de kinderen 
dinsdagmiddag om 12.30 uur vrij zijn? 
Tijdens Trefwoord horen we verhalen die horen bij het 
thema "dromen". Dat past mooi bij het feest van 
Sinterklaas, maar langzamerhand gaan de verhalen over " 

dromen van vrede" ook richting Kerst. We horen de 
verhalen van Jesaja, die erg zijn best doet om te zorgen 
voor Vrede. 

Ook tijdens de lessen Vreedzame 
School hebben we het hierover. We 
oefenen hoe je een conflict op kunt 
lossen, om zo te voorkomen dat er 
ruzie ontstaat. Lastig hoor, maar ook 
fijn als dit steeds een beetje beter 
lukt. 
De griep gaat rond, op school en ook 
wat in onze groep. We wensen 

iedereen beterschap. Het komt soms voor dat er een 
groep verdeeld moet worden omdat er een meester of juf 
ziek is. Best gezellig, wat andere kinderen erbij.  Fijn om  
te zien hoe deze kinderen al snel bij de groep betrokken 
worden. De grote kinderen kunnen bovendien ook goed 
helpen met het geven van extra leesbeurten, bij het 
knutselen en het doen van een rekenspel. 
Elke dag oefenen we in de klas met lezen. Lezen kun je 
alleen maar goed leren door heeeeeeel veeeeeel te 
oefenen. Alleen op school lezen is niet genoeg. Ook elke 
dag thuis nog even lezen (een stukje zelf lezen, voorlezen, 
om de beurt een zin of woord)  helpt hierbij heel goed.  
Wij wensen iedereen een fijn en vooral gezellig 
Sinterklaasfeest. 
 
4/5 wit Juf Janette 

Wat hebben we veel tijd gestoken in het maken van onze 
lampionnen. En wat zijn ze mooi geworden! Helaas zat het 
weer een beetje tegen. We zijn nu bezig met het maken 
van pietjes en een mijter voor Sinterklaas. De afgelopen 
weken hebben we aan het thema politie gewerkt. We 

hebben verschillende woorden geleerd 
waaronder recherche, wapenstok, 
onderzoekkoffer, ME enz. enz. Met de 
woorden hebben we verschillende 
opdrachten gedaan. Zo hebben we het 
plaatje, woord en de betekenis bij elkaar 
gezocht, hebben we memory gedaan en 

hebben we geprobeerd om zinnen te schrijven. Tijdens de 
lessen hebben we filmpjes bekeken over de politie en zijn 
we erachter gekomen dat een agent verschillende taken 
heeft. Als laatste opdracht mochten we in groepjes van 3 
een presentatie maken. Wat leuk om iedereen zo 

enthousiast te zien en fijn dat 
ouders geholpen hebben!!  
Afgelopen week hebben we alles 
wat we geleerd hebben verteld 

aan groep 5/6 groen. Spannend maar ook heel leuk. We 
gaan nu verder met een nieuw thema. Met rekenen 
hebben we een aantal toetsen gemaakt. Zo kan juf precies 
zien wat we al weten en waar we nog wat moeite mee 
hebben. We hebben helaas afscheid moeten nemen van 
Manuel. Hij woont nu in Gouda en gaat daar naar school. 
We zullen hem missen!  
 
5/6 groen     Juf Karen en juf Romy   

Juf Karen is bij ons in de klas gekomen. Zij is er op 
maandag en dinsdag. Op woensdag, donderdag en vrijdag 
is juf Romy in de groep. Met rekenen hebben we geoefend 
met verdelen, delen. Dit deden we met snoepjes en 

blokjes. De kinderen die rekenen uit 5a 
leren nu de tafels van 6,7,8. Die 
zijn best nog lastig. De kinderen 
die werken uit rekenboek 4a leren 
nu de tafel van 10. Dit doen we 
met de eierdozen. De natuurles 

ging over waterdicht of niet. We hebben een 
aantal proefjes gedaan met water en ze hebben in 
groepjes van 2 of 3 de opdrachten gemaakt. We 
gingen ver in de tijd terug naar de Romeinen. Wat waren 
die al knap zeg. Ze maakten aquaducten, ze hadden 
badhuizen en stenen huizen met wc. Ze hadden ook een 
sterk leger en ze wilden heel veel land veroveren.  
Ze kwamen ook al voor een gedeelte in Nederland.   



We hebben het thema “Kleding”  
afgesloten met taal en zijn begonnen aan het  
thema “Klein”.  Woorden zoals: pietepeuterig,  
kolossaal, op ware grootte, mini, glibberig,  
donzig, iel, vergroten, verkleinen, enz bieden  
we spelenderwijs aan.  
Zo leren ze de betekenis van de woorden. Ze  
herkennen  en weten de betekenis ook van de  
woorden als deze voorkomen tijdens een andere 
les. Dat is toch super!!  
 
5/6 blauw    Juf Stefanie  

Een paar weken gelden zijn wij begonnen aan een nieuw 
thema voor taal ‘nacht’. Deze weken hebben wij het vooral 
gehad over nachtdieren en het heelal. Moeilijke woorden 
als flonkeren, sterrenregen, sterrenbeeld, de Grote Beer, 
de Poolster, de nachtbraker en de nachtwaker kwamen 
voorbij.  
Met techniek hebben de kinderen  
van papier wolkenkrabbers gemaakt. 
 Dit deden sommigen al heel mooi in  
een groepje. Er moest bij een aantal  
kinderen zelfs een kruk aan te pas  
komen om de wolkenkrabber nog hoger te maken.  
Deze week zijn de kinderen heel druk bezig geweest met 
strijkkralen. De mooiste creaties worden hier in de groep 
gemaakt. Het is heel mooi om te zien hoe geconcentreerd 
de kinderen hier mee bezig zijn.  
Wij hebben al weer hard gewerkt en veel geleerd en kijken 
uit naar een hele gezellige periode met het Sinterklaas- en 
kerstfeest.  
 
6 groen     Juf Dévès en juf Maureen 

De afgelopen weken was Juf Deves in onze groep op 
maandag en dinsdag. Wat fijn dat er een vaste juf is 
gevonden voor deze dagen. Nu de wintertijd is begonnen, 
werken wij met taal rond het thema Nacht. De kinderen 
leren woorden zoals; aardedonker, schemerdonker, 
flonkeren, sterrenbeeld, sterrenhemel, de nachtbraker, 

zonsopkomst en zonsondergang. 
Ook staat het rijmen, gedichtjes en 
versjes, centraal binnen dit thema. 
Met spelling hebben we in de 
afgelopen weken de samenstelling 
geleerd, eeuw/ieuw regel, en de 

regel voor het voorvoegselwoord. Tevens zijn we druk met 
de klankgroepwoorden (woorden die bestaan uit 2 
lettergrepen). Verder tekenen en knutselen we 
over het thema Nacht en Sinterklaas. Met 
rekenen werken we ieder op ons eigen niveau. 
In de afgelopen weken hebben we bij lezen 
veel tijd en aandacht besteed aan de boeken 
van Paul van Loon, zoals Dolfje Weerwolfje. 
Op dit moment staan de boeken van Heksje 
Lilly op de plank. Ook hebben we een film 
gekeken van Heksj e Lilly, ter boekpromotie. 
Leuk om te zien dat de betrokkenheid bij het 
lezen omhoog gaat en kinderen nog steeds boeken van 
Paul van Loon uit de Bibliobus meenemen. Een keer in de 
week gaan we ook racelezen met de groep. We lezen 1 
minuut woorden en proberen in de volgende minuut ons 
aantal goed gelezen woorden te verbeteren. Hierdoor gaat 
het leestempo omhoog, maar we moeten natuurlijk wel 
netjes blijven lezen. Aanstaande dinsdag vieren we het 
Sinterklaasfeest  op school. We maken er samen een 
gezellige dag van. 

 
 

7 groen    Juf Melissa en juf Irene 

Het thema ziekenhuis hebben wij afgesloten. Nu zijn we 
begonnen met het thema Nacht. Dit past natuurlijk 
helemaal bij deze tijd van het jaar Sinterklaas en Kerst. 

 
6/7 groen   Juf Dionne  

November, de maand waarin we Sint-Maarten hebben 
gevierd, maar waarin helaas ook veel kinderen ziek waren. 
En dat net voor het weekend waarin Sint-Maarten gevierd 
werd. Op school hebben we een lampionnen-
tentoonstelling gehad en er waren mooie lampionnen te 
zien. De feestmaand december staat alweer voor de deur. 
Dat betekent dat we met verschillende vakken werken aan 
het thema Sinterklaas. Zo hebben we de afgelopen tijd 

geoefend met het schrijven van 
verhaaltjes. Iedereen heeft of een 
Sinterklaas verhaal afgemaakt of 
zelf een verhaal geschreven over 
Sinterklaas. Met 
spelling hebben 
we ook 

geoefend met woorden die te maken 
hebben met Sinterklaas. En natuurlijk 
hebben we ook geknutseld.  
Naast het werken aan het thema 
Sinterklaas, hebben we ook veel geoefend met plus- en 

minsommen tot 100 uitrekenen op de getallenlijn (38+39 of 
83-27). We moesten hierbij het tiental passeren. Dit 

hebben we vaak 
geoefend en iedereen 
kan het nu (bijna) 
zelfstandig.  
Met gym werkt iedereen 
op zijn eigen niveau. Zo 
zijn er kinderen die de 
koprol hebben geoefend, 

maar ook kinderen die de tipsalto hebben geoefend. Heel 
knap! 
En na Sinterklaas staat Kerst voor de deur. Een grote 
groep kinderen uit deze klas gaat meezingen in het 
kerstkoor. Daar zijn we nu al flink voor aan het oefenen. 
Hopelijk komt iedereen kijken op woensdagavond 19 
december!  
 

 
 



7/8 groen     Meester Jeffrey   

   

                                
                
7/8 blauw    Juf Margreet  

November is een spannende 
maand in onze klas. 
Groep acht heeft het 
schoolverlatersonderzoek 
gehad: de IQ-TEST en 
vragenlijsten. 
Dat is het begin van het 
schoolverlatersonderzoek. 
In januari 2019 gaan we verder met de toetsen. 
Op donderdag en vrijdag is er een gast leerling in onze 
groep. 
Welkom Kirsten! We hopen dat je leuke dagen in de groep 
beleeft. 
Er zijn ook weer prachtige spreekbeurten geweest. 
Jorwins spreekbeurt ging over 'Messi', TOP-voetballer, en 
een groot idool van Jorwin.  
Daniques spreekbeurt ging over 'de Bijlmerramp'.  
Een onderwerp waar Danique veel over wist te vertellen: 
boeiend en leerzaam. 

Fabian had een prachtige spreekbeurt over het 
onderwerp 'Bergen'.  
Fabian maakt in de bergen tijdens zijn vakanties hele 
mooie foto's en filmpjes. 
Geweldig, dat hebben jullie héél goed gedaan! Ook 
hebben we onze verlanglijstjes voor Sinterklaas gemaakt. 
En maandagmiddag hebben we lootjes getrokken. 
Op woensdagmorgen zijn juf Tara en de moeders van 
Yvar, Lars, Mae en Jop met kleine groepjes naar Emmen 
geweest om de Sinterklaascadeautjes te kopen. 
Héél erg bedankt voor alle hulp! Iedereen heeft een 
prachtige morgen gehad. 
Thuis gaan we deze week een Sinterklaasgedicht en een 
surprise maken. 
Dat is meteen ook het huiswerk voor deze week. 
Dinsdag mogen de 
cadeautjes mee naar 
school en houden we 
een superleuk 
Sinterklaasfeest in de 
klas. 
En denk maar niet dat 
we alleen feest vieren 
met elkaar, want we 
werken supergoed aan 
ons dagelijks werk in 
de klas.  
Dus dat gaat ook 
allemaal gewoon door! 
Een fijn Sinterklaasfeest! 
 

 

 

 


