
 

 
 
 
 
 
 
 

   
Weekbericht van 18 maart 
 
Algemeen 
 
Geert Vos Bad 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Tijdens de jaarlijkse vergadering in het Schienvat heeft het bestuur van het Geert Vos bad kenbaar 
gemaakt dat de coating van de baden niet meer voldoet. Nu is het wenselijk om de baden zo 
onderhoudsvriendelijk mogelijk te maken. Daarom wil het bestuur graag kiezen voor een RVS 
bad.   
 
Tijdens de vergadering is er een actiegroep ontstaan en wij willen graag verschillende activiteiten 
organiseren om geld in te zamelen ten behoeve van het RVS bad. Uiteraard kunnen wij dit niet 
alleen als actiegroep en daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers! Wij zoeken vrijwilligers die ons 
willen ondersteunen met verschillende activiteiten, zoals bingoavond, collecteren, 
zwemvierdaagse, etc.   
 
Wilt u zich aanmelden of weet u iemand die ons zou willen helpen?   
Aanmelden kan via  gvbactiegroep@hotmail.com  
 
Hartelijke groet,  
Miriam van Boven, Wietske Heida, Leonie Kroeze, Marieke Busscher en Andrea Heller   
 
Bibliotheek 
Een “meet and greet” met een speler van FC Emmen.. wie wil dat nou niet? 
Donderdag 21 maart kun je één van de spelers zien in een bibliotheek. Hieronder kun je de 
tijden/locaties zien. Zij zijn gaarne bereid om met de kinderen op de foto te gaan en meegebrachte 
spullen te signeren.  
Donderdag 21 maart van 15.30 – 17.00 uur 
- Bibliotheek Emmen 
- Bibliotheek Klazienaveen 
- Bibliotheek Nieuw-Amsterdam 
- Bibliotheek Emmer-Compascuum 
- Bibliobus Geuzingerbrink  

  



Voorlichting Veilig Online 
Op 26 maart is er voor de groepen 6-7-8 een voorlichting over Veilig Online. Deze voorlichting 
vindt door bureau Halt  in de groep plaats. 
Te zijner tijd vindt er voor de ouders van de groepen 6-7-8 een ouderavond over dit onderwerp 
plaats. Nadere info hierover volgt. 
 
Studiemiddag team 
Donderdag 21 maart heeft het team een studiemiddag.  
Alle kinderen zijn dan om 12.30 uur vrij.  
 
 
 
 
Heldenleesweek  
“Ik denk dat er nooit genoeg boeken zijn”..  
Deze week werken we met elkaar nog over helden en krijgen verschillende groepen nog een held 
op bezoek. Vrijdag 22 maart sluiten wij de heldenleesweek af met elkaar. Iedereen mag deze dag 
als held verkleed op school komen. Om 14.00 uur zijn alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s etc. 
welkom op het lage plein. We dansen en zingen dan nog een keer op het heldenlied en kijken 
hoeveel boeken wij met elkaar in deze twee weken hebben gelezen. Daarna mag iedereen een 
rondje door de school lopen om alle ‘heldenknutsels’ te bewonderen.  
 
Gevraagd: oude kaarsen  
Voor een knutselactiviteit zijn wij, groep 3, opzoek naar oude kaarsen.  
Deze mag je inleveren bij de groepsleerkracht van groep 3.  
 
Groep 1/2 : 
Deze week gaan we verder met de heldenleesweek. Vorige week waren er een aantal opa’s en 
oma’s om voor te lezen, bedankt voor jullie bezoek! Deze week komen er ook nog opa’s en oma’s 
voorlezen uit hun lievelingsboek, veel plezier en alvast bedankt!  
Groep 1 heeft deze week als taakje het afmaken van hun superheld en het maken van een puzzel. 
Groep 2 maakt deze week een eigen boekje. Ze bedenken zelf de titel, maken de  tekeningen en 
schrijven of stempelen er tekst bij.  
 
Denkt u eraan dat de kinderen donderdag om half 1 vrij zijn? De leerkrachten hebben dan een 
studiemiddag.  
 
Vrijdag is de afsluiting van de heldenleesweek, alle kinderen mogen dan verkleed als superheld 
naar school. Om 14:00 uur is er met de hele school een  afsluiting op het lage plein. Na deze 
afsluiting zijn ouders, opa’s en oma’s welkom in de school om alle gemaakte taakjes van deze 
weken te bekijken. 
 
Groep 3: 
Deze week werken we met elkaar verder aan de doelen van kern 8 en sluiten wij met rekenen blok 
5 af. Het maken van + en – sommen tot 10 gaat steeds vlotter. Het is ook goed om dit thuis ook te 
blijven oefenen. Vrijdag is de afsluiting van de heldenleesweek en krijgen wij bezoek van een held!  
Oproep; 
Voor een knutselactiviteit zijn wij opzoek naar oude kaarsen. Deze mag je inleveren bij de 
groepsleerkracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Groep 4: 
Deze week gestart met een nieuw taalthema “Een beestenboel”. De kinderen oefenen o.a. 
vertelzinnen en vraagzinnen te maken. Rekenen blok 5 gaan we goed oefenen met sommen tot 
100. Optellen en aftrekken over het tiental gaan we ook goed oefenen met rekenspelletjes. 
Kinderen oefenen de tafels. Kinderen hebben ook gewerkt in Squla met een eigen schoolaccount. 
Donderdag zijn de kinderen om half 1 vrij zijn. De leerkrachten hebben dan een studiemiddag.  
Vrijdag is de afsluiting van de Helden-leesweek, alle kinderen mogen dan verkleed als superheld 
naar school. Om 14:00 uur is er met de hele school een afsluiting op het lage plein. 
 
 
Groep 5: 
Morgen is het zover! Dan gaan we met groep 5 en 6 een bezoek brengen aan het stadion van FC 
Emmen. Daar krijgen we een rondleiding. Voor de ouders die zich hebben opgegeven: We 
vertrekken om 9.30 bij school en om 11.00 vertrekken we bij het stadion richting school. 
We zoeken nog vervoer voor morgen. Wie kan er morgen meerijden naar het FC Emmen 
stadion? 
Bij taal gaan de kinderen een verhaal schrijven aan de hand van de 5 W’s. Wie, wat, waar, 
wanneer en waarom. 
Tijdens de lessen van rekenen staan de doelen “Ik kan optellen of aftrekken t/m 1000 met een 
kolom of getallenlijn” en “Ik kan de tafels van 6,7,8 en 9 toepassen van de tienregel en de 
verwisseleigenschap”. 
Met spelling staat er een lastige regel centraal. Golf/golven. De kinderen leren dat in de meervoud 
een f een v wordt en een s een z.  
Donderdag zijn de kinderen om 12.30 vrij i.v.m. een cursus. 
Vrijdag is de afsluiting van de Helden leesweken. Iedereen mag verkleed op school komen! 
 
Groep 6:  
Ook deze week gaan we weer volop genieten van verslagpresentaties van de verschillende 
provincies. Samen hebben we al heel veel leuke dingen over de provincies geleerd (volkslied van 
Drenthe; vlag van Drenthe). Ook hebben we lekkernijen van de provincies geproefd. Bij het 
presenteren zijn we positief verrast door het enthousiasme, de zelfstandigheid en het durven 
presenteren. Wat fijn dat iedereen op de aangegeven datum de materialen voor de presentatie bij 
zich heeft! Compliment hoor groep 6! 
Daarnaast zijn er deze week verschillende leuke activiteiten voor de groep:  

- Dinsdag brengen we een bezoek aan het FC Emmen stadion. We krijgen hier een rondleiding en 

mogen even naar de training van de spelers kijken. We vertrekken om 9.30 uur van school en zijn 

tegen 11.30 uur terug._ 

- Woensdag komt Dhr. Vedder in de groep en gaat voorlezen in het Drents. De kinderen krijgen het 

tijdschrift: Wiesneus 

- Vrijdagochtend komt de dierenambulance voor groep 6. Deze activiteit wordt georganiseerd in het 

kader van de leesheldenweek. 

Natuurlijk gaat het gewone werk ook door. Tijdens de rekenlessen komen de gewichten en het 
wegen aan bod. Ook gaan we verder en terug tellen met grote sprongen en gaan verder met het 
cijferen op de abacus. 
Bij de spellinglessen hebben we te maken met het vervoegen van werkwoorden in de t.t en v.t. 
Daarnaast oefenen we de woorden met -heid (beleefdheid; slimheid) 
Vorige week zijn de kussentjes van het leesvirus meegegeven naar huis. Vrijdag hebben we van 
een cd-rom een medaille voor een superheld gemaakt. Deze hangen in de zaal. 
Memo: 

- 20 maart: voorlezen in het Drents. 

- 21-22 maart: verslagpresentaties. 

- 22 maart:  topo toets Flevoland 

- 22 maart: dierenambulance; afsluiting leesheldenweek. 

 
 
 



Groep 8: 
Woensdag komt Dhr. Vedder in de groep en gaat voorlezen in het Drents. De kinderen krijgen dan ook het 

tijdschrift: Wiesneus.  

De topotoets is op 29 maart. 

Deze week zijn we begonnen met een nieuw blok van taal. Het thema is milieu. Binnen “Natuur” werken de 

kinderen een eigen hoofdstuk uit aan de hand van het natuurboek. De hele week is Jana in de klas. Ze 

loopt in onze groep stage. Ook deze week zal ze verschillende lessen verzorgen. 

Ook werken de kinderen deze week verder aan het thema Helden. 

Volgende week is er een “geldfeest” voor de leerlingen van groep 8 in het Fletcher hotel. 

Dit alles in het kader van “De week van het geld”  

De inloop is vanaf half 9. We zullen dus vroeg vertrekken. De datum is woensdag 27 Maart. 

Jaap en Ria Middeljans fietsen dan mee. We vertrekken rond 8.00 uur  

 
 
 
 
 
 
                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 
 

 
 
 
 
 


