
Datum Activiteit Tijd: Wie 

Maandag 24 oktober Schoonmaakavond 18.00 uur Ouders / team 

Dinsdag 25 oktober Luizencontrole Ochtend  

Donderdag 27 oktober Pinguinrots naar Bibliotheek  Pinguinrots 

Woensdag 2 november Weekviering 11.30 uur Iedereen 

Donderdag 3 november Oud papier wordt gehaald Avond  

    

Aanwezigheid directie en ib week 43. 

Peter Möhlmann is aanwezig op dinsdag (hele dag), woensdagmiddag en 
donderdagochtend. Linda oude Groeniger is woensdag op school.  

Studiereis Zweden 

De week voor de herfstvakantie zijn Alex, Peter en Linda, samen met 20 andere collega's van 
Primenius op studiereis geweest naar Stockholm in Zweden. Hier hebben we verschillende 
voorscholen (1 t/m 6 jaar) en een school voor kinderen vanaf 9 t/m 16 jaar bezocht. Gezien 
het feit dat we op onze school al werken met de Reggio Emilia pedagogiek in de onderbouw, 
was deze reis een zeer mooie aanvulling op datgeen 
wat we al doen. Enkele uitgangspunten van deze 
pedagogiek zijn:  

 een kind heeft 100 talen om zich uit te 

drukken (tekenen, dansen, zingen, drama, 

kunst, etc.) 

 elk kind heeft de natuurlijke behoefte contact 

te maken met anderen, de wereld te 

ontdekken en zich te ontwikkelen (te leren) 

 de school is zo ingericht, dat aan die 

natuurlijke behoefte wordt voldaan en het 

kind wordt uitgedaagd tot onderzoek en 

experimenteren (de behoefte van het kind is hierin leidend). 

 zelfstandigheid, welbevinden en betrokkenheid staan heel hoog in het vaandel.  
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Natuurlijk zijn er veel foto's gemaakt van onderdelen die we op onze school kunnen gaan 
gebruiken. Het was een zeer inspirerende week! 

 

Schoonmaakavond vanavond 
Vanavond vindt de schoonmaakavond plaats vanaf 18.00u op school. Hierover heeft u voor 
de vakantie nog een herinneringsmail gekregen. Indien mogelijk, wilt u dan zelf een emmer 
en spons meenemen? Wij hopen op uw hulp! 

 

Lichtjesfeest op 9 november  
In de vorige nieuwsbrief stond vermeld dat het lichtjesfeest dit jaar op 10 november plaats 
zal vinden.  In de week vóór de vakantie hoorden we dat er op deze dag ook een 
lampionoptocht in het winkelcentrum is (zie nieuws van derden). 

De lichtjesavond zal daarom op woensdag 9 november van 18.00-19.00 zijn! 

 

Speculaasplankjes gevraagd 
Voor de ateliers zijn wij op zoek naar speculaasplankjes. Van wie mogen wij deze lenen? U 
kunt deze meegeven met uw kind(eren) naar school. Hartelijk dank alvast!  

 
Jarig deze week                                                                                      
24 oktober;                                                                                                                           
Kaylee Weerman uit de  Bijenkorf. Ze is 4 jaar geworden. 
Levi Brouwer  is vandaag 8 jaar geworden. Levi zit in de Pinguïnrots.   
 
28 oktober; 
Leo Bolt. Leo wordt 4 jaar. Hij zit in de Bijenkorf. 
Fiona Niers uit de Vlindertuin wordt 5 jaar.                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

Vlindertuin en Bijenkorf 
 
Boeken ruilen 
Morgen mogen de bibliotheekboeken weer geruild worden. Willen jullie eraan denken om 
het boek in de bijbehorende boekentas morgen weer in te leveren? 
 
Bedankt! 
Graag zouden wij de opa’s, oma’s en ouders willen bedanken voor het voorlezen tijdens de 
Kinderboekenweek. De kinderen vonden het erg leuk! 
 
 
 



 
Hulp lampions 
Voor het maken van de lampions zijn wij op zoek naar ouders die ons hierbij zouden willen 
helpen. Wij willen dit graag starten op woensdagochtend 26 oktober aanstaande van 9.00 
uur tot 10.00 uur.Lijkt dit u leuk, dan kunt u zich opgeven bij juf Harmke of bij juf Paulina. 
 
Voorstelling: ‘’De  grote oma en opa show’’. 
Op dinsdag 1 november a.s. zal om 9:00 uur een voorstelling plaatsvinden in de speelzaal 
voor de Vlindertuin en de Bijenkorf, hier zal ook een kleine groep van basisschool de Kubus 
bij aansluiten.  
 
Bezoek Nabershof 
Op dinsdagmiddag 1 november willen wij graag met de Vlinders en de Bijen naar De 
Nabershof. Hier krijgen wij uitleg over onder andere het hunebed dat daar staat. De Vlinders 
gaan van 12.30 uur tot 13.00 uur en de Bijen gaan van 13.00 tot 13.30 uur. Hiervoor hebben 
wij per groep 7 auto’s nodig. Als u zou willen rijden, dan kunt u zich opgeven bij juf Harmke 
of bij juf Paulina. 
 
Juf Paulina afwezig 
Aanstaande vrijdag is juf Paulina afwezig. Zij is dan naar een MJPS-bijeenkomst (Moderne 
JenaPlanSchool ) in Echten. Die dag zal er een invaller komen voor de Vlindertuin. 
 
 

Apenrots 
Aanstaande woensdag werkt juf Karina in de Apenrots. 
 
 
 

Pinguïnrots 

Kranten mee. 
Heeft u thuis nog oude kranten liggen? Wij kunnen ze heel goed gebruiken voor het maken 
van onze lampions.  
 
Bibliotheek bezoek 
Donderdagmiddag 27 oktober gaan wij onder schooltijd naar de bibliotheek. Wij gaan hier 
lopend naar toe. Wilt u deze dag de boeken meegeven? 
 

 
Uilenburcht 
Eerste adviesgesprekken 
Deze week hebben de kinderen samen met hun ouders het eerste adviesgesprek voor het 
voortgezet onderwijs. Tijdens dit gesprek zullen de kinderen een eerste advies krijgen en 
zullen we bespreken welke school evtentueel bij de kinderen past. 



Peuterspeelzaal 

Thema`s 

Voor de vakantie hebben wij een begin gemaakt met het thema ”ik en mijn familie” Ook de 

komende twee weken blijft dit thema nog centraal staan. Heeft u nog geen foto van u gezin en de 

grootouders ingeleverd? Dan zien wij deze nog graag te gemoed.(Het volgende thema zal “Regen” 

zijn.) 

Schoonmaakavond  

De schoonmaakavond staat gepland op maandag 31 oktober. Wij hebben helaas nog niet alle 

briefjes retour ontvangen. Wilt u deze alsnog inleveren? Woensdag 26 en donderdag 27 oktober 

geven wij speelgoed mee naar huis om schoon te maken. Het speelgoed zien wij graag maandag 31 

oktober en dinsdag 1 november weer terug. Hiervoor alvast dank! 

Kniepertjes en Bolletjes actie 

Om onze peuters wat extra activiteiten te bieden hebben wij samen met onze ouderraad een actie 

weten te realiseren. U heeft allen een begeleidende brief en bestellijst ontvangen. Echter was dit de 

concept versie maar het principe moet wel duidelijk geweest zijn.  De kniepertjes per 15 kosten 2 

euro en 3 zakjes voor 5 euro. De bolletjes wit/bruin/krenten kosten voor 6 stuks 1.50.  Wij willen 

nogmaals benadrukken dat deze actie volledig gesponseerd wordt door bakkerij Kolkman te 

Emmerhout! Heeft u nog geen bestellijst ontvangen of nog meer nodig kunt u deze bij de juffen 

krijgen. Graag alle briefjes uiterlijk 27 oktober inleveren! U harstikke bedankt voor de moeite die u 

neemt om deze actie te doen slagen! 

Voorstelling 

Dinsdag 1 november zijn wij uitgenodigd om een voorstelling van Jinky`s Mikmak bij te wonen. Dit 

gebeurt onder de reguliere peuterspeelzaaltijd, in het speellokaal van de school samen met groep 1 

/ 2. Omdat er 1 voorstelling aangeboden wordt zijn de peuters van de woensdag van harte welkom 

op dinsdag.  Daardoor zal woensdag 2 november de peuterspeelzaal gesloten zijn! 

Afscheid 

Wat zullen en hebben wij van veel peuters afscheid moeten nemen. Wij hebben de sprong naar de 
basisschool moeten laten maken door:        Joellä Levinga  

      Lieke de Vries 
                                                                           Nicky Zwiers  
                                                                             Kaylee Weerman 
 Deze toppers gaan gevolgd worden door: Leo Bolt 
                                                                             Mason van der Laan  
                                                                             Julian Kroezen 
                                                                             Bradley Hendriksen  
 

Wij wensen jullie heel veel plezier en succes op de basisschool!!! 



 

Kinderwoorddienst 

 
Namens de werkgroep Kind en Liturgie worden alle kinderen uitgenodigd voor de 

kinderwoorddienst van zondag 6 november. 

De dienst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de Pauluskerk aan de Meerstraat 2 in 

Emmen. 

Het thema van de kinderwoorddienst is deze zondag: "Een God van levenden”.  

Graag tot dan! 

  

Lampionoptocht winkelcentrum Emmerhout 

De EvenementenCommissie Winkelcentrum Emmerhout organiseert een 

LAMPIONOPTOCHT op donderdag 10 november. De optocht begint om 18.00 uur bij 

de Wijkwijzer. 

 

Wanneer uw kind deel wil nemen aan de optocht kunt u uw kind opgeven bij; 

De Wijkwijzer 

Houtweg 293 

Telefoon 0591 675958 

Email; www.wijkbelangenemmerhout.nl 

 

 

 

 

Trefwoord 

 

Doorbijten 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 4  

 

In de week van 24 oktober t.m. 11 november staat in de methode Trefwoord het thema “Doorbijten” 

centraal. 

 

Kom op, nog even de tanden op elkaar en doorbijten. Totdat je de schoolslag onder de knie hebt, twee 

octaven zuiver kunt spelen op de viool of in staat bent om van je 

gamecomputer af te blijven. Volhouden is een deugd, een positieve 

kwaliteit die we als opvoeders graag ondersteunen. 

Kinderen laten vaak zien dat ze doorbijters zijn. Als ze graag iets willen 

leren, dan gaan ze ervoor. Maar soms wordt het zwaar. Bijvoorbeeld als 

het te lang duurt of saai wordt voordat ze resultaat zien. 

 

De bijbelverhalen in dit thema gaan over een echte doorbijter: Jakob. Hij is maar 

een paar tellen jonger dan zijn tweelingbroer Esau, maar hij wil dolgraag de oudste 

zijn. De oudste heeft namelijk het eerstgeboorterecht en zal van vader Isaak de 

zegen krijgen. Jakob zet alles op alles en het lukt hem: de familielijn en het geloof 

van vader Isaak en grootvader Abraham zullen met hem verder gaan. En als hij 

later de liefde van zijn leven ontmoet, is Jakob bereid om twee keer zeven jaar te 

werken om met Rachel te mogen trouwen. 

 

‘Is iets moeilijk vol te houden, 

ook al was je het van plan? 

Moet je je er steeds toe zetten, 

en daar baal je weleens van? 

Kom op, zet je schrap! 

Zet elke dag een stap.’ 

 

http://www.trefwoorddigitaal.nl/


 

 

De laatste week van dit project is ‘toevallig’ ook de Week van het Katholiek 

Onderwijs, met dit jaar het thema ‘Hoop geef je door’. Onze school wil daar bij  

 

 

 

stil staan: de kinderen horen verhalen over Maria en Sint Maarten, die ook 

doorbijters waren. Maria schrikt als ze hoort dat ze een kindje zal krijgen, maar 

ze stelt zich erop in. Zo ook Sint Maarten, die zomaar een bedelaar voor zich ziet. Wat doe je dan? We 

weten allemaal dat hij zijn mantel deelt. Daar kiest Sint Maarten voor. Zo geeft hij de hoop door, die 

Jezus mensen gaf. Ook een echte ‘doorbijter’ dus, die Sint Maarten.  

 

Om echt vol te houden moet je gemotiveerd zijn. En dan helpt het als je de zin kunt 

ervaren van de dingen die je moet doen. Dan weet je dat tanden poetsen gezond is 

en waarom een sponsorloop niet gemakkelijk is maar wel waardevol. Bij die 

ontdekkingstocht willen wij de kinderen graag helpen.   

 

 

Uw team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


