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September 
04-09 Start nieuwe schooljaar 
12-09 Informatieavond in de groepen 
18-09 Deze week kennismakingsgesprekken 
19-09 Openingsviering in de kerk 
19-09 MR-vergadering 
25-09 Deze week kennismakingsgesprekken 
26-09 Activiteitenvergadering Oudervereniging 
 
Nieuws vanuit de school 
 
Een nieuw schooljaar 
Maandag 4 september zijn we weer gestart op school, we hopen dat iedereen een fijne vakantie 
heeft gehad en voldoende uitgerust is om te starten. Als team hebben we er weer zin in en gaan we 
vol vertrouwen en energie het nieuwe schooljaar in. We wensen alle kinderen een plezierig en 
leerzaam schooljaar en hopen u als ouders/verzorgers vaak te ontmoeten bij alle schoolse 
activiteiten. 
 
Informatieavond in de groepen 

Op dinsdag 12 september a.s. vindt de informatieavond in de groepen plaats. Het programma zal er 

als volgt uitzien; 

19.00-19.20 uur welkom en algemeen deel 

19.20-19.30 uur koffie en thee 

19.30 uur informatieronde 1 in de groepen 

20.15 uur informatieronde 2 in de groepen. 

We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 
 
Kennismakingsgesprekken 
In week 38 en week 39 vinden de kennismakingsgesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken is het 
de bedoeling dat u over uw kind(eren) verteld zodat de leerkrachten uw kind(eren) alvast beter leert 
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kennen. U kunt zich hiervoor inschrijven op school, de lijsten hangen vanaf maandag 11 september 
bij de groepen. 
 
Schoolkalender 
In de bijlage sturen we de schoolkalender 2017-2018 mee. Alle belangrijke data staan hierop 
vermeld. Het kan zijn dat er in de loop van het schooljaar wijzigingen plaats vinden, dit laten we u 
dan via de nieuwsbrief weten. 
 

Gymtijden: 

Groep 4 woensdag 12.30-14.00 uur  

Groep 5 Vrijdag 12.30-14.00 uur 

Groep 6 Woensdag 8.30-10.00 uur 

Groep 7 Dinsdag 12.30-14.00 uur 

Groep 8 Donderdag 12.30-14.00 uur 

 

Peuterspeelzaal op de Banier 

Op dinsdag 5 september start de peuterspeelzaal op de Banier, we heten alle peuters, ouders en de 

leidsters van harte welkom. Vandaag heeft de peuterspeelzaal alle kinderen op school getrakteerd 

op beschuit met muisjes, een heerlijke verassing!  

De tijden van de peuterspeelzaal; 

Dinsdag van 8.30-12.00 uur 

Woensdag van 8.30-12.00 uur 

Vrijdag van 8.30-11.45 uur 

 

Ziekmelden/verlof aanvragen 

Wanneer u uw kind wilt afmelden i.v.m. ziekte zijn wij het beste bereikbaar tussen 8.00-8.15 uur. We 

willen u vragen om afspraken bij de huisarts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. 

Wanneer uw kind onder schooltijd een afspraak heeft bij bijv. de orthodontist of een specialist 

verzoeken we u dit door te geven aan de leerkracht. Wanneer u voor uw kind verlof wilt aanvragen 

kunt u bij de schoolleiding een verlofformulier vragen. Voor meer informatie over verlof verwijs ik u 

naar de schoolgids op de website van de school. 

 
Bibliobus 
De bibliobus staat elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur voor de school. 
 
 
  



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 
 
Sportinventarisatie. 
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’ 
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Nieuws uit de groepen 
 
Nieuws van de sterren uit groep 1 
 
Hallo allemaal, hier zijn we weer met de eerste nieuwtjes vanuit groep 1 voor dit schooljaar! 
Allereerst hopen we natuurlijk dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en gezond en uitgerust 
op school komt. Zo maken we een goed begin om er samen een fantastisch gezellig schooljaar van te 
maken! 
 
Dit schooljaar is er aan het begin van de ochtend iets veranderd. Wanneer de kinderen in de groep 
komen mogen ze gelijk beginnen aan een werkje dat voor hun klaar ligt op tafel. Zo kunnen we gelijk 
beginnen. Deze week gaan we ook weer verder met De Vreedzame School. Hierbij staat kennis met 
elkaar maken en de afspraken binnen de school centraal. Daarom werken we de komende periode 
ook aan het thema "dit ben ik!" in de groep. We zijn allemaal verschillend, maar soms toch ook 
hebben we dingen hetzelfde. Dat is leuk om met elkaar te ontdekken! Want ondanks alle verschillen 
en overeenkomsten zijn we samen groep 1! Verder leren we ook waar alles aan ons lichaam zit en 
hoe alles heet en wat je ermee kunt doen of waar het voor dient. 
 

 
 

Tot de volgende keer wanneer we terug komen met meer nieuwtjes vanuit onze groep! 
 



Nieuws van de bezige bijtjes van groep 2 en 3 

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.  
Wellicht heeft u al een kijkje in onze groep genomen. Wij starten iedere ochtend met een werkje aan 
tafel, zodat we meteen kunnen beginnen.  
Wij starten ook dit schooljaar weer met De Vreedzame school en maken deze periode kennis met 
elkaar en maken samen afspraken.  
Wij werken 4 weken over 1 thema dat zal zijn “Ik ben ik” m.b.v. het prentenboek Berend Stuntel. 
Groep 3 heeft gisteren het woordje ik geleerd en zal deze week nog de woordjes maan en roos leren. 
Super spannend natuurlijk! 
We maken er een fantastisch schooljaar van! 
 
Bericht van de toppers van groep 4: 
Weer een nieuw schooljaar! 
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en is iedereen lekker uitgerust en kunnen we weer 
beginnen met een frisse start in groep 4. 
In groep 4 hebben we dit schooljaar op woensdagmiddag van 12.30 uur tot 14.00 uur gymnastiek. 
Direct in de eerste week na de vakantie starten we weer met De Vreedzame School. De regels 
worden herhaald en vaste afspraken benoemd. De eerste weken hebben we ook 4 lessen per week. 
Met Rekenen werken in Blok 1. 
 
Dit schooljaar werk ik (juf Jorien) op maandag t/m donderdag. Op de vrijdag is juf Ingrid Bruins in de 
klas. Wanneer u als ouder/verzorger, vragen heeft over het één of ander. Kom gerust langs in de 
klas.  
 
Bericht van de toppers van groep 5: 
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan! Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad 
en weer zin heeft in komend schooljaar. Ik heb er in ieder geval weer zin in! Ik werk dit jaar alle 
dagen in groep 5.  
 
In groep 5 hebben we zoals vorig jaar gymnastiek op de vrijdagmiddag. De kinderen hebben hiervoor 
hun gymkleding en schoenen nodig. We zijn weer gestart met de lessen Vreedzame school. Zoals 
gebruikelijk hebben we de eerste weken 4 lessen per week.  
 
Rekenen 
We behandelen in blok 1 de volgende rekendoelen: 
- Ik kan door- en terugtellen t/m 100. 
- Ik kan + en – sommen maken t/m 20. 
- Ik kan + en – sommen maken in een verhaalsom. 
- Ik kan een staafgrafiek aflezen.  
- Ik kan de tafel van 1 t/m 5 en 10 vlot uitrekenen.  
 
Spelling 
Elke maandag krijgen de kinderen de dicteewoorden mee die horen bij de spellingsafspraak van de 
betreffende week. Deze week is dat de spellingsafspraak van ‘gevangen’. Deze woorden zet ik tevens 
elke week in Bloon klaar om te oefenen.  
 
Mocht u vragen hebben, dan hoor ik dat graag. We gaan er met elkaar een mooi schooljaar van 
maken! 
 
 
 



De uitblinkers van groep 6: 
 
Ik hoop dat iedereen goed heeft kunnen uitrusten in de vakantie! Uit de meeste verhalen kon ik al 
de meest mooie avonturen horen. 
We gaan rustig van start, zodat we weer kunnen wennen aan de structuur in deze nieuwe klas. 
 
De eerste gymles is op de woensdagochtend, direct om half negen. Gymkleding is wel belangrijk dus 
op die dag. 
 
We zijn met een stukje herhaling van de rekendoelen begonnen: 
-Grote plussommen 
-Klokkijken 
-Getallenlijnen invullen 
 
Met spelling werken we weer aan de regels van Torren, Toren en de Stam. 
 
We maken er samen een prachtig jaar van! 
 
De toppers van groep 7:  
 
Hallo allemaal,  
 
Ik hoop dat jullie allemaal een super vakantie hebben gehad. Als ik het zo heb gehoord van de 
kinderen hebben ze ontzettend genoten! Ze hadden heel veel te vertellen! Leuk om het schooljaar 
weer te starten en gek om te starten met een groep waar je de meeste kinderen al van kent. Het 
was heel fijn om te vernemen dat we ook daar weer zo op verder konden bouwen.  
 
Deze week zullen we zo zachtjes aan gaan beginnen met de lessen, elke dag zal er aandacht besteed 
worden aan de groepsvorming d.m.v. de vreedzame school. En elke dag zullen er iets meer lessen bij 
komen.  
 
De eerste week hebben we op de donderdagmiddag gym. Vanaf volgende week is zoals al is 
genoemd op de dinsdagmiddag gymles.  
 
De leerlingen hebben voor de vakantie hun luizencape meegenomen naar huis om deze te wassen. 
Zou iedereen deze weer naar school kunnen meenemen? 
 
Als er vragen zijn of jullie willen even een kijkje komen nemen in de klas, kom gerust langs!  
 
 
De toppers van groep 8: 
Ik hoop dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en dat iedereen weer fris, fruitig en vol 
goede moed het schooljaar tegemoet gaat.  
De eerste week zullen we veel aandacht besteden aan groepsvormende spellen en aan lessen van de 
vreedzame school. Ook maken we alvast een start met de lessen.  
 
Gym 
Groep 8 gaat op de donderdagmiddag naar de sporthal. Wanneer kinderen niet mee kunnen doen, 
graag even een briefje mee geven. Verder ga ik er vanuit dat iedereen zijn of haar gymkleding altijd 
mee heeft.  
 



De leerlingen hebben voor de vakantie hun luizencape meegenomen naar huis om deze te wassen. 
Zou iedereen deze weer naar school kunnen meenemen? 
 
Dit schooljaar werk ik (juf Ilonka) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op de woensdag is juf 
Milja in de klas. Wanneer u als ouder/verzorger, vragen heeft over het één of ander. Kom gerust 
langs in de klas.  
 
 


