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Leerling in Beeld 
De citotoetsen Leerling in Beeld zijn begonnen 
deze week. De kinderen doen allemaal goed 
hun best. In groep 5 t/m 8 worden de toetsen 
digitaal afgenomen (behalve spelling). Hier 
waren ICT-technisch helaas wat problemen bij 
Cito aan het begin van deze week. Gelukkig 
konden de kinderen later op de ochtend wel 
inloggen om de toets te maken! Tijdens de 
oudergesprekken zullen de resultaten van de 
toetsen met u worden besproken. 
 

Inloopmiddag 
Op dinsdagmiddag 21 februari is er een 
inloopmiddag van 14.30 uur tot 16.00 uur. De 
kinderen zullen u dan laten zien waar ze de 
afgelopen weken mee bezig zijn geweest in de 
klas wat het thematisch werken betreft.  
 
In het begin van het schooljaar heeft u een 
jaarkalender meegekregen. Deze jaarkalender 
is actueel in de app Social Schools. Tijden en 
data die daarin staan zijn de meest recente, 
dus houdt u de app goed in de gaten? 
 

Verkeer rondom de school 
We willen u vragen om rustig te rijden rondom 
de school en uw knipperlicht aan te doen als u 
de bocht om gaat. Wellicht zijn de personen in 
situaties waarin dit niet gebeurt niet van onze 
school, maar we zien af en toe wat situaties 
ontstaan die gevaarlijk zouden kunnen zijn 
voor onze kinderen en dat wil natuurlijk 
niemand. Alvast dank. 
 

Werkvormen 
De kinderen oefenen iedere ochtend met 
rekenen, taal, spelling en lezen. Dit gebeurt 
via boekjes en werkboeken en via Snappet.  
Daarnaast zetten de leerkrachten allerlei 
werkvormen in om de leerstof nog beter te 
laten beklijven.  
 
 

 
U kunt bijvoorbeeld denken aan het springen 
door de klas om de tientallen te oefenen, aan 
het oefenen van de tafels op muziek met 
bewegingen, maar ook door onderstaande 
werkvormen: 
 

 
In groep 4 wordt de tafel van 2 en van 5 
geoefend via een happertje. 
 

 
 
In groep 7 zijn de zinsontleding en woordsoor-
ten geoefend d.m.v. een loopspel op het plein. 
 
Op deze manier sluiten we aan bij de 
verschillende leerstijlen van de kinderen en 
blijven ze enthousiast! 
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Puppyvoetbal bij SC Erica  
Er is weer ruimte in de groep puppy’s om mee 
te trainen. Dit is geschikt voor kinderen in de 
leeftijdscategorie van 4 tot 6 jaar. Hierin 
kunnen de kinderen spelenderwijs in 
aanraking komen met het voetbal. Dit gebeurt 
onder leiding van trainer, Ben Arling. De 
trainingen zijn op de woensdagmiddag van 
16:00 uur tot 16:45 uur.  
Wil je ook een keer meedoen met 
puppyvoetbal dan kun je drie keer 
proeftrainen, meld je dan even aan via 
Monique Beukers. De trainingen zijn op het 
puppyveld van SC Erica op sportpark de 
Veenschappen. Als het je goed bevalt dan kun 
je een lidmaatschapformulier invullen en lid 
worden van SC Erica. De contributie bedraagt 
Є 5,00 per maand. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de coördinator van 
het puppyvoetbal Monique Beukers.  
tel: 06-30816067 
mail: moniquebeukers@outlook.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knuffelziekenhuis 
Emmen 

Zaterdag 25 maart 2023 is het 
zover, het ‘Knuffelziekenhuis’ in 
het Scheperziekenhuis te 
Emmen. Deze dag is voor de 
kinderen van groep 1 tot en 
met 4 (broertjes en zusje zijn uiteraard ook 
welkom) en is bedoeld om kinderen op een 
speelse manier kennis te laten maken met het 
ziekenhuis. Dit om de eventuele angst voor 
het ziekenhuis te verminderen.  
 
U kunt samen met uw kind(eren) en hun 
knuffel naar het Scheperziekenhuis komen. 
Daar is een polikliniek opgezet speciaal voor 
de knuffels waar artsen in opleiding (co-
assistenten) zullen optreden als 
knuffeldokters. De kinderen worden vanuit de 
wachtkamer door de dokters opgehaald om 
samen met hun knuffel op het spreekuur te 
komen. Daarna zal in de behandelkamers de 
knuffel beter worden gemaakt, bijvoorbeeld 
door te gipsen, een verbandje te leggen of te 
‘opereren’. Verder wordt de dag uiteraard 
leuk aangekleed zodat de kinderen in de 
wachtkamer zich geen moment hoeven te 
vervelen.  
 
U kunt uw kind(eren) opgeven voor deze 
leuke dag door een mailtje te sturen naar: 
teddybeerhospitaalemmen@gmail.com . Wij 
vragen u hierbij aan te geven met hoeveel 
kinderen u naar het ziekenhuis komt. 
Hierna sturen wij een mail terug, waarna een 
tijd van aanvang kan worden opgegeven. Dit 
zal in het ochtend- of middagprogramma zijn.  
 
Wij hopen dat de kinderen uitkijken naar deze 
dag en hierna een bezoek aan het ziekenhuis 
niet meer eng zullen vinden. 
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