
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 11 – 21 januari 2019 

Letterfeest in groep 3 
Vandaag is het een bijzondere dag in de 
groepen 3! De kinderen vieren vanmiddag 
letterfeest, want ze hebben alle letters 
geleerd!  

 
 
 

Nationale voorleesdagen 
Van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 
februari vinden, zoals elk jaar, de Nationale 
Voorleesdagen plaats. Het doel van de 
Voorleesdagen is het bevorderen van het 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is 
belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en vergroot de woordenschat 
én bezorgt de kinderen veel plezier.  

Ouders en verzorgers van groep 1 en 2 
hebben via de mail een uitnodiging gekregen 
om tijdens de Voorleesdagen op school 
aanwezig te zijn.  
 
Leesvirus groep 6 
Leesvirus is een project waarbij leerlingen uit 
groep 6 boeken lezen, hun mening geven over 
de boeken en reageren op elkaars meningen. 
De 10 boeken die bij het project horen zijn in 
de klassen geïntroduceerd en de kinderen zijn 
enthousiast begonnen met lezen.  
Iedere leerling heeft een Leesvirus-boekje 
gekregen om zelf de gelezen boeken bij te 
houden. 
 

Mening geven en mening van de week 
De bibliotheek kiest elke week een ‘Mening 
van de week’. De leerling met de mooiste 
boekreactie kan voor de klas 10 bonuspunten 
verdienen. 
Leesvirus-quiz, galerie opdrachten 
In de derde week begint de leesvirusquiz, die 
8 weken duurt, met vragen uit de boeken, een 
internet- en/of een creatieve opdracht. De 
klas die de meeste punten weet te halen 
wordt tot winnaar uitgeroepen. 
Het project duurt 10 weken.  

Als u thuis dus iets hoort over een  op school 

rondwarend virus, wees dan gerust, het gaat 

hier om een ‘gezond’ virus, want wie wil nou 

niet besmet zijn met een Leesvirus? Voor 

meer informatie kunt u kijken op: 

www.leesvirus.nl : provincie Drenthe; plaats 

Emmen. 

 

Oudergesprekken 
In de periode van maandag 28 januari t/m 12 
februari zijn er weer oudergesprekken. 
Inschrijven via onze app kan vanaf 23 januari. 
Voor groep 8 zijn de gesprekken vanaf 28 
januari.  
Voor de overige groepen vanaf 11 februari.  
U kunt in de app zien welke data voor de 
groep van uw kind beschikbaar zijn.  
Er staan tijdelijk twee groepen 7a in de lijst 
omdat beide leerkrachten op dezelfde dag 
afzonderlijk gesprekken voeren.  
Inschrijven voor een gesprek kan t/m 4 
februari.  

http://www.leesvirus.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

Filmfestival voor groep 7 

Op 5 februari wordt in Emmen en 

Klazienaveen voor de 6de keer het Soroptimist 

Film Festival voor Kinderen (SFFK) 

georganiseerd. Het is een initiatief van 

Soroptimistclub Emmen, onderdeel van een 

wereldwijde organisatie van werkende 

vrouwen die zich inzet voor de verbetering 

van de rechten van vrouwen en kinderen.  

Voor het SFFK wordt elk jaar een 

aansprekende film gekozen waarin aandacht 

bestaat voor de rechten van kinderen.  

Dit jaar is dat de film: “Bekas”.  

Honderden leerlingen van groep 7 van het 
basisonderwijs zijn welkom in de bioscopen 
Kinepolis in Emmen en Astra in Klazienaveen 
om de film te komen bekijken. 
 

 

Agenda 
 
Januari 

29 Groep 7/7A bezoek Gevangenismuseum 
Jeugdartsassistente onderzoek groep 2 

31 Groep 5 en helft groep 5B bezoek 
Hunebedcentrum 
Jeugdartsassistente onderzoek groep 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februari 

1 Groep 5A en helft groep 5B bezoek 
Hunebedcentrum 
Leerlingenraad 

4 Jeugdarts 09.00-12.00 uur 

5 Oud papier 
Filmfestival groep 7 
Jeugdartsassistente onderzoek groep 2 
MR 

6 Meesters- en juffendag 

7 Jeugdverpleegkundige 08.30-12.30 uur 

11 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

12 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

13 Jeugdartsassistente onderzoek groep 2 

14 GMR 

15 Rapporten mee 

18 Voorjaarsvakantie t/m 24 februari 

25 Weer naar school 

 

 


