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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

- Maandag 3 april 

- Dinsdag 4 april 

- Vrijdag 7 april 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Belangrijke data 

14 april                           Goede Vrijdag  

                                      (alle leerlingen vrij) 

16 april                           zondag 1e Paasdag 

17 april                           maandag  2e Paasdag  

                                      (alle leerlingen vrij)  

22 april t/m 30 april      Mei vakantie 

1 mei                              Studiedag  

   (alle leerlingen vrij) 

 

Leerplein 

Vanaf maandag 3 april werken de kinderen van 

groep 4 niet meer als groep op het leerplein. Deze 

situatie was erg onrustig voor deze leerlingen. We 

hebben besloten deze leerlingen te verdelen over 

groep 3 en groep 7. De ouders van de betreffende 

leerlingen hebben hierover een brief ontvangen. 

We beseffen dat deze verandering wennen is voor 

alle berokken groepen.  

Vastenactie 

Denkt u eraan dat de kluskaarten en vastenactie-

doosjes en het gespaarde geld vóór dinsdag 11 

april weer op school moeten zijn? 

Op witte donderdag (donderdag 13 april) sluiten 

we de vastenactie af en overhandigen we de op-

brengst aan de kerk. 

Palmpasen viering in de kerk 

Zondag 9 april is de palmpasenviering in de  

St.Vituskerk. De dienst begint om 9.30 uur  

(graag om 9.15 uur aanwezig).  

Kinderen worden uitgenodigd om met een palmpa-

senstok mee te lopen door de kerk. De stokken 

worden vervolgens uitgedeeld aan zieke kinderen 

en volwassenen in het ziekenhuis.  

Rond 10.30 uur kunt u uw kind weer halen bij de 

St. Vituskerk.  

Van de ouderraad                               

Even voorstellen:                                 

Mijn naam is Karin Schoenmaker- Boltendal. 33 

lentes jong. Geboren en getogen in Wedde.  Ge-

trouwd met (Meester) Marten. Mama van Leon 

(groep 1), Sven en Rosalie. Samen wonen wij in 

Stadskanaal.   

Mijn hobby’s zijn fotograferen, koken, leuke din-

gen doen met mijn gezin, familie of vrienden.  

Ik werk inmiddels alweer 12 jaar op Pro Emmen, 

een school voor praktijkonderwijs voor jongeren 

van 12 tot 18 jaar.  

Sinds juni 2016 zit ik in de ouderraad  en vervul ik 

de rol van voorzitter.  

Volgende week zal Irene Frans zichzelf voorstel-

len.  
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Werving leerkrachten 

Binnen het onderwijs kampen we met een te kort 

aan beschikbare leerkrachten die kunnen invallen 

bij ziekte van de eigenlijke leerkracht. Dat vinden 

wij net als u een kwalijke zaak. Binnen het bestuur 

van Primenius monitoren we hoe vaak dit voorkomt 

en zijn we actief naar de politiek om in ieder geval 

de wet Werk en Zekerheid te laten aanpassen voor 

het onderwijs. We werven actief bij de PABO’s 

naar afgestudeerde leerkrachten en zetten zelf 

ook ons hele netwerk in om mensen te mobiliseren. 

Ik wil daarom ook graag van uw netwerk gebruik 

maken. Kent u mensen die werkzaam zijn in het on-

derwijs of een baan zoeken in het onderwijs, wijs 

ze dan op onze stichting. We komen graag met hen 

in contact.  

Het bureau dat voor ons de vervangingen regelt, 

geeft de lijst met beschikbare leerkrachten op 

zijn laatst door om 20.00 uur ’s avonds. Hierdoor 

kunnen we u niet altijd op tijd melden dat uw kind 

de volgende dag vrijaf heeft. Wij beseffen ons  

terdege dat dat heel vervelend voor u is als u ’s 

avonds laat hoort dat uw kind de volgende dag 

vrijaf heeft.  

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1-2a ( juf Susan) 

Thema lente/de boerderij 

Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema, 

hierover heeft u een themabrief ontvangen. 

Heeft u thuis nog knuffeldieren ( boerderijdieren) 

dan zijn deze van harte welkom. 

 

Bezoek aan de boerderij: 

Op maandag 10 april gaan we naar de boerderij van 

juf Mariëlle. Hiervoor hebben we ouders nodig die 

willen rijden. We vertrekken rond 10.15uur en zul-

len rond 12.00 uur weer terug op school zijn. 

Graag opgeven bij juf Susan. 

 

Graag op maandag 10 april een autostoeltje/zit-

verhoger meegeven aan de kinderen (voorzien van 

naam). 

 

Nieuwe letter:  

Deze week heeft groep 2 de letter l geleerd. Ko-

mende week mogen de kinderen spullen meenemen 

waarbij je de l vooraan/achteraan of in het midden 

hoort. 

 

Groep 3-4 

Splitsing groep 4 
Inmiddels hebben alle ouders bericht gehad. Vanaf 

maandag start een deel van groep 4 bij juf Wendy 

in de groep en een deel bij juf Remke. Juf Su-

zanne is maandag, dinsdag en woensdag aanwezig 

ter ondersteuning. Meer informatie staat in de 

meegegeven brief. Mochten er vragen zijn, kom 

dan gerust langs.  

 

Schoolfruit 
Komende en volgende week is er nog schoolfruit. 

Daarna is het project van schoolfruit afgerond. 

Dinsdag, woensdag en donderdag blijven groente 

en fruitdag, dus graag fruit of groente meegeven 

voor de pauze. Sommige kinderen hebben best veel 

eten mee voor de hele dag; twee keer drinken, 

fruit en twee/drie boterhammen voor tussen mid-

dag is meer dan voldoende. 

 

Groep 3 

Lezen 
Deze week hebben we de nk van bank geleerd. Er 

rare klank waar regels voor gelden. Je hoort de  

 

ngk, maar de nk en zijn dikke vrienden dus ver-

dwijnt de g. 

 

Rekenen 
De week hebben we geoefend met dubbelsommen: 

2 + 2 = 4, 3 + 3 = 6 enz. Deze sommen correct en 

vlot beheersen is een belangrijke vereiste voor 

het rekenen over het tiental en met grote getal-

len. Af en toe oefenen door spelletjes te spelen is 

zinvol. 

 

Groep 4 (3) 

Spelling 
Deze week hebben we iets helemaal nieuws ge-

leerd: de klank uu, aa en oo aan het eind van het 

woord. Hoor je deze klank aan het einde? Dan 

wordt een letter opgegeten. Woorden waarmee we 

hebben geoefend zijn oa: auto, ja, vla, paraplu.  

 

Daarnaast hebben we nieuwe woorden geleerd met 

de f en de v. Als je de woorden goed uitspreekt 

hoor je het verschil tussen de harde F en zachte 

V. De F zit voor in je mond en rolt over je lippen, 

de V voel je in je keel.  
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Rekenen 
Naast strategieën voor sommen tot 100, oefenen 

we met deelsommen, eerlijk delen en de verbinding 

met keersommen.  

 

Groep 4 / 5 

Vastenactie – kluskaarten 

Veel kinderen zijn al druk bezig geweest met de 

vastenactie! Heel mooi om te zien! 

Graag de kluskaarten en het geld vóór dinsdag 

11 april mee terug naar school. 

 

Toets Naut groep 5 

De Naut toets is op donderdag 6 april. De kinderen 

hebben vandaag de samenvatting mee naar huis ge-

kregen. Succes! 

 

Groep 6 

Brandaan Toets Thema 4 
De kinderen hebben een samenvatting meegekre-

gen van thema 4. De kinderen hebben deze toets 

op maandag 3 april.  

 

Meander Toets Thema 3 
De kinderen hebben een samenvatting meegekre-

gen van thema 3. De kinderen hebben deze toets 

op maandag 10 april.  

 

Vastenactie 

We hebben het de afgelopen weken gehad over 

Gladys. Een meisje dat in El Salvador woont.  

Dit jaar zamelen we op de Sint Vitus geld in voor 

de aanleg van een nieuwe speeltuin en/of moestuin.  

 

 

Groep 7 

 

Nieuwe leerlingen  

Vanaf volgende week komen 3 leerlingen uit groep 

4 bij ons in de groep werken. We heten ze van 

harte welkom. Mochten er vragen over zijn kom 

gerust langs. 

 

Toetsen Brandaan en Engels 

Woensdag 5 april hebben we de toets van 

Brandaan, thema 4.  

 

Woensdag 12 april is de toets van Chapter 4 van 

Engels! De woordenlijst en zinnetjes hebben de 

leerlingen mee naar huis gekregen om te oefenen. 

 

 

Bezoek aan de kerk 

Donderdag 6 april gaan we naar de kerk. 

We krijgen daar een rondleiding en gaan opdrach-

ten maken. 

 

Verkeersexamen 

Donderdag 6 april hebben we het theoretisch ver-

keersexamen! Het is handig om de komende dagen 

de verkeersborden en de proefexamens nog te oe-

fenen. 

 

Tweede Wereldoorlog dichterbij 

Dinsdag 11 april doen we mee aan een project over 

de Tweede Wereldoorlog! Het project speelt zich 

af in  en rond de Vennekerk.  

 

Groep 8 

Afwezigheid juf Tessa 

Helaas is juf Tessa nog niet beter en is ze vol-

gende week niet op school. Het gaat gelukkig wel 

iets beter met haar.                                                   

 

Instemmingformulieren 

We hebben nog niet alle formulieren terug. 

Graag maandag inleveren bij de leerkracht van 

groep 8. 

 

 

Bezoek aan de kerk 

Donderdag 6 april gaan we naar de kerk. 

We krijgen daar een rondleiding en gaan opdrach-

ten maken. 

 

AMN toets 
De officiële eindtoets van AMN zal plaatsvinden 

op maandag 8 mei en dinsdag 9 mei. U krijgt hier-

over nog meer informatie. 

Huiswerk                                          

De leerlingen hebben huiswerk meegekregen, dit 

moeten ze donderdag weer inleveren. 

Het team wenst u een fijn weekend!  
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