
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 10 december 
 
Algemeen 
 
iPads  
We krijgen vragen over de bestelprocedure iPads en installatie Zuludesk. Mogelijk geeft 
onderstaande informatie antwoord op de vragen. 

 Informatie en mogelijkheid te bestellen:  
https://www.primenius.nl/ouderinformatie/leren-met-een-ipad                                                  

 Wilt u betalen in meerdere termijnen, dan heeft u een huurkoopovereenkomst nodig + 
leerlingnummer. Loop even binnen bij meester Erik. Invullen kan meteen. De overeenkomst 
wordt opgestuurd en u besteld zelf de iPad via de educatiestore.  

 Na goedkeuring van de huurkoopovereenkomst (3 – 10 werkdagen) en bestellen via 
educatiestore wordt de bestelling in gang gezet en krijgt u de iPad thuisgestuurd.     
(Wanneer u het volledige aankoopbedrag in één keer voldoet (IDeal), wordt de bestelling 
direct in gang gezet). 

 U ontvangt aansluitend een email + bijlage waarin de gebruikersinstructie zit. Het is 
belangrijk, voordat u handelingen verricht op de nieuwe iPad, deze instructie eerst goed 
door te lezen en de handelingen uit te voeren. Tip: Check ook even de spambox als de mail 
lang op zich laat wachten. 

 Maak een call aan op http://helpdesk.primenius.nl  met de tekst "Zuludesk aanvraag". 
Vervolgens ontvangt u een mail met gebruikersnaam + wachtwoord. Deze dient u in te 
voeren wanneer u de iPad gaat installeren. Zuludesk, het platform van Primenius wordt 
hierdoor geactiveerd, inclusief alle schoolprogramma’s voor uw kind. 

 Voor extra informatie en vragen kunt u ook terecht op www.helpdesk.primenius.nl 

Fietsverlichting 
We zitten in de donkere dagen voor kerst. ’s Ochtends als de kinderen naar school gaan is het dan 
ook nog erg donker. Het is belangrijk dat de kinderen die op de fiets komen zichtbaar zijn in het 
verkeer! Op school hebben we het hierover met de kinderen.  
Toch constateren we dat het nog niet iedereen lukt om met een goed verlichte fiets naar school te 
rijden. We willen u, ouders/verzorgers, vragen dit te checken bij de fiets van uw kind(eren). Dit 
uiteraard in het belang van de veiligheid van de kinderen. Alvast bedankt voor de medewerking! 
 
 

https://www.primenius.nl/ouderinformatie/leren-met-een-ipad
http://helpdesk.primenius.nl/
http://www.helpdesk.primenius.nl/


Sinterklaas: 
Met een goed gevoel kunnen we terug kijken op een fantastisch Sinterklaasfeest. 
De dag begon met de dansers van Studio 7 op het lage plein. Wat zag het er sfeervol uit. Daarna 
verzamelden alle groepen zich op het plein en kon het feest beginnen. Sinterklaas en Pieten 
werden op school gebracht met de auto van Meester Erik. Al heel snel werd duidelijk dat de Pieten 
de muziek instrumenten van de Brummelbos hadden geleend om extra te gaan oefenen bij Studio 
7. Aangezien op dat moment Studio 7 gesloten was hebben de Pieten een andere oefenplek 
gezocht om flink te kunnen zingen en dansen. 
Alle muziek instrumenten zijn weer terug op school; fijn! 
Samen hebben we het lied : Linkerbeen- rechterbeen gezongen. Vervolgens gingen Sint en Pieten 
naar de groepen 1-2 en naar de middenbouw waar een feestelijk programma werd gedaan. Ook 
werd er een bezoek gebracht aan de groepen 6-7-8. 
De bovenbouwgroepen zijn deze ochtend bezig geweest met het voorlezen van gedichten en het 
uitpakken van surprises. Knap gedaan bovenbouwgroepen! 
 
Tevens willen we de oudervereniging hartelijk bedanken voor de vele hulp en ondersteuning 
rondom het Sinterklaas feest!  
 
Wensboom  
Namens de ondernemersvereniging onderstaand bericht: 
 
Ondernemersvereniging de Heidebloem plaatst van maandag 17 december t/m maandag 24 
december in het centrum van Erica een wensboom. Kinderen kunnen bij de COOP op een 
kerstbalkaart een wens invullen en in de boom hangen. Na de 24ste wordt er een winnaar 
getrokken. De uitslag wordt bekend gemaakt op Facebook. De boom wordt gesponsord door  
Hoveniersbedrijf Meppelink. 
 
Uitnodiging  
Inloop Kledingruilmiddag voor kinderen (0 tot 14 jaar)  
 
Wanneer: maandag 17 december  
Hoe laat: 14.30 uur tot 16:00 uur  
Waar: De Naoberhoeve op Erica,  Omhaal 39  
 
Toelichting:  
Heeft u nog kleding nodig voor uw kind, kom dan naar deze in middag. Uw kind(eren) mag mee. 
Kleding is gratis. ( U kunt een beperkt aantal kleding meekrijgen). Heeft u nog kinderkleding over 
en wilt u dit weer doorgeven aan andere kinderen die het kunnen gebruiken neem het dan mee.  
 
Onder het genot van een kopje koffie/thee  mag u komen neuzen in onze inloop kledingmiddag.  
 
Met vriendelijke groeten,   
Lammie, Anna, Cristine, Roelinka  en Aaltje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 1/2: 
Deze week thema: Kerst. Wij zingen liedjes zoals: kling, klokje/ oh wat een boom/ oh 
dennenboom. Wij luisteren naar verhalen over kerst en kijken en luisteren naar het kerstverhaal. 
Tijdens het werken vouwen wij driehoeken en maken een kerstboom, deze gaan wij versieren door 
zelf te knippen en te plakken. Ook maken wij een kerstboom met lange en korte stroken/rietjes. Wij 
leren de begrippen ‘kort en lang’ en ‘hoog en laag’. Wij gaan de boom versieren met plakfiguurtjes 
en letten hierbij op hoe we plakken (plaklesje). Ook leren wij de letter b van (kerst)boom. 
 
Groep 3: 
De komende twee weken luisteren we naar de verhalen over kerst, zingen we liedjes samen en 
werken we over kerst. Daarnaast werken we ook verder in kern 5. We hebben vandaag het woord 
‘reus’ geleerd en leren deze week ook nog de woorden ‘jas’ en ‘riem’. Met rekenen oefenen wij de 
komende twee weken plus- en minsommen tot 10/20. We proberen de plus- en minsommen tot 10 
uit ons hoofd te rekenen.  
* Zou iedereen deze of volgende week het rapport ook weer willen inleveren.  
 
Groep 4: 
Tot aan de kerstvakantie werken en luisteren we naar de verhalen over Kerst en zingen 
kerstliedjes. We werken aan de tafels en maken sprongen op de getallenlijn. We werken aan de 
doelen van blok 3. Met spelling leren we de woorden goed te schrijven met vooraan drie 
medeklinkers en dat sch- en schr- vaste klankgroepen zijn. 
 
Groep 5: 
Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar de klas versiert voor de kerst. Het is erg sfeervol en 
gezellig geworden! 
Tijdens de rekenlessen herhalen we de doelen van het afgelopen blok. Donderdag hebben we 
hiervan de toets. 
Met taal beginnen we aan een nieuw hoofdstuk: Sport lekker mee! Ze leren welke buiten- en 
binnensporten er allemaal zijn, specifieke sporttermen en dat sommige (sport)woorden meer dan 
één betekenis kunnen hebben. De kinderen stonden vanmiddag ook verbaasd te kijken toen ze 
hoorden dat schaken ook een sport is. Da’s wel raar! 
De regels torren en toren staan deze week weer centraal met de spellingslessen. Toren: Hoor je 
aan het einde van de klankgroep een lange klank, dan schrijf je maar één klinker. 
Torren: Hoor je aan het einde van de klankgroep een korte klank, dan schrijf je altijd 2 
medeklinkers. 
Denken jullie ook nog aan het inleveren van de rapporten? 
 
Groep 6: 
Met groep 6 hebben we de klas in Kerstsfeer gebracht. We kwamen tot de ontdekking dat er voor 
het in elkaar zetten van de boom, het aanbrengen van de verlichting , het versieren van de boom 
en het versieren van de groep een goede samenwerking nodig is. Het was dan ook heel mooi om 
te zien dat dit heel goed ging; compliment groep 6! 
Tijdens de rekenles hebben we vorige week nog extra lastige sommen geoefend. Vandaag zijn we 
gestart met de toets. Het lukt nu steeds beter om grote keersommen en deelsommen met en 
zonder rest uit te rekenen. Na de eindtoets van blok 2 starten we met de voor toets van blok 3. 
Onderdelen die aan bod komen zijn dan: breuken- digitale tijden en grote erbij en eraf sommen. 
Bij de taallessen zijn we vandaag gestart met het hoofdstuk: hobby’s. We kijken eerst naar de 
hobby’s van de kinderen en gaan vervolgens de woordenschat en uitdrukkingen van het hoofdstuk 
bespreken. Tevens kijken we wanneer iets een hobby of beroep is. De kinderen leren om een 
onderwerp bij een persoonsvorm te bedenken. 
Bij spelling staat de volgende categorie centraal: woorden met een c die klinken als een k. In deze 
woorden hoor je een k, maar schrijf je een c. ( conducteur-contact-acrobaat-conclusie) 
De categorie: woorden met een c die klinken als een s, is inmiddels behandeld. 
De topo  van Overijssel wordt donderdag mee naar huis gegeven. Toets datum: 11 januari 
Vandaag hebben de kinderen informatie meegekregen voor het maken van het Kerstbakje op 
woensdag 19 december. De kinderen maken een bakje voor zichzelf en daarna een bakje voor de 
oudere mensen op Erica. 



 
Gevraagd groep 6:  
- Graag deze week de rapporten inleveren; 
- Plastic tassen. 
 
Schaatsen voor groep 7 en 8 
Donderdag 13 december gaan de groepen 7 en 8 schaatsen op de ijsbaan in het centrum van 
Emmen. Dit wordt ons aangeboden door de Gemeente Emmen. We gaan schaatsen van 9.45 uur 
tot 10.45 uur. We gaan hier op de fiets naar toe, het is dus belangrijk dat iedereen op de fiets naar 
school komt deze dag! Ria en Jaap Middeljans fietsen mee als begeleiding. Op de ijsbaan is het 
dragen van handschoenen verplicht, vergeet deze dus ook niet mee te nemen! Bij de baan zijn 
hockeyschaatsen of kunstschaatsen te leen. Mochten de kinderen dit soort schaatsen zelf in hun 
bezit hebben, dan mogen ze deze natuurlijk meenemen. 
 
Bericht van organisatie 
De ijsbaan mag alleen worden betreden met ijs- en/of kunstschaatsen. Er zijn ijshockeyschaatsen 
aanwezig, maar indien leerlingen zelf in het bezit zijn van dit type schaatsen dan wordt aangeraden deze 
zelf mee te nemen. Kunstschaatsen zijn ook toegestaan, hoge- of lage noren niet! 
Tevens is het verplicht om handschoenen te dragen op de ijsbaan! 
Voor het vervoer naar het centrum is de school zelfverantwoordelijk. 

 
Groep 7: 
De kinderen hebben de nieuwe topografie van het Verenigd Koninkrijk meegekregen. Donderdag 
10 januari is de toets. 
Volgende week willen we met de kinderen kerstbakjes op school maken (dinsdag). Graag het 
volgende mee nemen: natte oase, bakje, groen, versierselen, groenschaartje. 
Deze week maken we de rekentoets van blok 2 en de reken voortoets van blok 3. Ook maken we 
deze week de toets van spelling. 
 
Groep 8: 
Donderdag hebben de kinderen de natuurtoets van blok 2. De spullen hebben ze al mee als het 
goed is. Vandaag zijn we gestart met blok 3 van rekenen. De grote keersommen en deelsommen 
komen in dit blok veelvuldig aan de orde. Met Natuur zijn we gestart met blok 3 “In weer en wind” 
 
 
 
                AGENDA: 
 
 
 

Contact M.R.  
Heeft u ideeën of opmerkingen en wilt u dit kenbaar maken aan de M.R. 
dan kunt u dit kwijt bij Dhr. Tino Hidding (oudergeleding M.R.). 
Hij is bereikbaar via: mr.rkbdebrummelbos@gmail.com 
 

 
 
 
 
 


