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Belangrijke data: 
maandag   5 maart spreekuur jeugdarts GGD 
week 10 en 12  hoofdluiscontrole 
donderdag 15 maart eindgesprekken met oud/verz. leerlingen groep Kreeften 

De leerlingen van de groep Kreeften zijn dan vrij. 
 

dinsdag  20 maart  eindgesprekken met oud/verz. leerlingen groep Schildpadden 
en leerlingen groep Barracuda’s   
de leerlingen van deze beide groepen zijn dan vrij. 
 

donderdag  29 maart paasactiviteiten  
vrijdag  30 maart  Goede vrijdag, leerlingen zijn vrij 
Vrijdag  30 maart  schoolvoetbaltoernooi 
maandag    2 april  Paasmaandag, leerlingen zijn vrijdag 

 
Nieuws vanuit het team 

- Meester Dennis (de Lavalette Renardal) en zijn vriendin Marja gaan trouwen op zaterdag 24 
maart 2018. Wij wensen ze samen een lang en gelukkig leven toe! 

- Juf  Jettie Brunsting is na de voorjaarsvakantie weer volledig aan het werk.  
- Juf Marianne (Vlasblom – onze orthopedagoog) is weer terug van weggeweest. Gelukkig is ze 

weer volledig hersteld. We gaan nog afscheid nemen van haar invalster juf Manon (Otten). 
Wij zijn verheugd dat zij beiden hersteld zijn en weer volledig inzetbaar zijn. We wensen beide 
veel werkplezier toe. 

- Juf Marieke (Keizer) is met zwangerschapsverlof, ze viel voor de vakantie in op onze school. We 
bedanken haar voor de fijne samenwerking en wensen haar veel succes met de laatste loodjes. 

 
Vragenlijst ouderbetrokkenheid 
Hallo ouder(s)/verzorger(s), 
Woensdag 24 januari j.l. was er een koffieochtend georganiseerd met medewerking van de 
oudergeleding van de MR. Het thema was ‘Ouderbetrokkenheid’. Voor de pauze heb ik in een 
PowerPointpresentatie uitgelegd wat er wordt bedoeld met ouderbetrokkenheid en wat dat kan 
betekenen voor school en ouders. Na de pauze zijn de ouders in groepjes bezig geweest met 
vragenlijsten, stellingen, en andere werkvormen rond het thema. Het was een zinvolle en ook gezellige 
ochtend met koffie, thee en iets lekkers. 
Voor mijn studie Master EN doe ik onderzoek naar ouderbetrokkenheid op SBO de Catamaran:  
wat gebeurt er nu, hoe wordt dat ervaren en wat zijn de behoeften van ouders en leerkrachten? 
Daarvoor heb ik een vragenlijst voor ouders opgesteld en deze met een begeleidende brief, aan uw kind 
meegegeven [donderdag 22 febr. 2018].  Van een aantal ouders heb ik de lijst al ingevuld teruggekregen, 
dank daarvoor! Als u de vragenlijst nog niet hebt ingeleverd… het kan nog!  
Shirley Marquering, intern begeleider 
 
Schoolvoetbaltoernooi 2018 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Ook dit jaar doet onze school weer mee met het schoolvoetbaltoernooi in 
Emmen.   
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Het schoolvoetbaltoernooi van het basisonderwijs vindt plaats op: 
 

vrijdagmorgen 30 maart a.s. (op Goede Vrijdag). Onze tijden zijn 10.00, 11.00 en 12.00 uur 

op veld 4a of 4b. 
We spelen 7x7 op een half veld.  
Er wordt gespeeld aan de st. Gerardusstraat op de sportvelden van Angelslo langs de rondweg.  
U bent van harte uitgenodigd om ons schoolteam aan te moedigen! 

 
Muzieklessen in cluster A 
Met ingang van vorige week krijgen de leerlingen van cluster A muzieklessen van een vakleerkracht 
muziek, meester Pieter de Jong. De bedoeling is dat ook de leerkrachten tips en begeleiding krijgen voor 
hun eigen muzieklessen.  
 
Opgave judo clinic 
Onze eerste judo clinic vanuit Special Heroes is geweest. We hebben 3 keer de judoleraar Razin op 
school gehad, echte judomatten op de vloer en echte judopakken voor iedereen om goed te kunnen 
judoën. Alle leerlingen die hiervoor gekozen hadden, hebben enthousiast meegedaan en zijn beloond 
met een certificaat.  Ook hebben ze een leuke herinnering meegekregen. Als uw kind het zo leuk heeft 
gevonden dat hij of zij op een judovereniging wil, dan kunt U altijd contact opnemen met mij, 
of de folder vragen van Special Heroes op school. Ook is het mogelijk om via jeugdsportfonds financieel 
gesteund te worden (zie vorige nieuwsbrief) 

                                   
 
 
Begin april komt er een speciale leraar voor freerunning. De precieze 
data zijn nog niet bekend. Ook hier gaat het weer om een keuze atelier 
en met name voor de leerlingen die nu buiten school (nog) geen free 
running of iets dergelijks volgen.   
Met sportieve groet,  Lilian ten Berge 

 
Even voorstellen 
Beste ouders/verzorgers, 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Iris Muter, 21 jaar en woon in Emmen. Ik ben een 
vierdejaars pabo-student aan de Stenden Hogeschool in Emmen. Misschien heeft u mijn naam al 
eens gehoord, ik heb namelijk vorig schooljaar stage gelopen bij de Kreeften en vanaf de start van dit 
schooljaar bij de Barracuda’s. Tijdens deze stageperiodes heb ik gemerkt dat ik het erg leuk vind om 
met deze specifieke doelgroep te werken. Ik zie het als een uitdaging om de leerlingen te helpen en 
te begeleiden bij hun ontwikkeling. 
Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik aan het toewerken naar een, voor mij, belangrijke periode. 
Namelijk mijn LIO-stage (Leraar in Opleiding). Deze stage is de eindstage in de afstudeerfase van de 
lerarenopleiding. Het houdt in dat ik op maandag, dinsdag en woensdag voor de groep zal staan. Dit 
zal in samenwerking en onder begeleiding van mijn stagebegeleider Annet gaan. Aangezien ik nog in 
opleiding ben zal Annet de eindverantwoordelijke zijn, maar ik probeer mij natuurlijk zoveel mogelijk te 
betrekken bij het reilen en zeilen van de groep. Deze LIO-stage is gestart op maandag 5 februari en duurt 
20 schoolweken. Het streven is om in juni de LIO-stage af te ronden.  
Ik heb er erg veel zin in en hoop op een prettige samenwerking. Mocht u mij iets willen vragen, kunt u 
mij altijd aanspreken in de klas.   
Met vriendelijke groet, Iris Muter 
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Minimaregelingen via de gemeente Emmen 
Heeft u een bijstandsuitkering of een inkomen van maximaal 110% (of 120%) van de bijstandsnorm?  
Dan komt u misschien in aanmerking voor extra ondersteuning. Voor sommige regelingen geldt een 
inkomen van maximaal 120% van de bijstandsnorm. In de bijlage van deze nieuwsbrief staan alle 
regelingen voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Emmen. Andere gemeenten hebben hun 
eigen beleid hierin.  Mocht u een flyer willen hebben, op school kunt u deze papieren flyer bij de 
administratie afhalen, of we geven het mee aan uw kind.  

 
Zomeropvangweken voor kinderen met AD(H)D en autisme  (ASS)– Humanitas 
Ook in 2018 worden er weer twee kindervakantieweken georganiseerd voor kinderen van 6-12 jaar met 
AD(H)D of een vorm van autisme (ASS). Humanitas organiseert dit project om met name 
ouder(s)/verzorger(s) tijdens de zomervakantie te ontlasten. 
In de bijlage treft u een folder aan met informatie over de zomeropvang en de criteria waaraan voldaan 
moet worden voor de aanmelding. Voor 18 mei dient er een afspraak te zijn om de aanmelding in te 
vullen. Een aanmeldformulier kunt op opvragen via  050-3120633 of zomeropvang.noord@humanitas.nl. 
 
Week van het geld 
 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
De Week van het geld 2018 vindt plaats van 12 tot en met 16 maart. Een week voor 
basisschoolleerlingen en hun ouders om kinderen te leren omgaan met geld, zowel in de klas als thuis. 
Speciaal voor deze week is er weer een Week van het geld krant gemaakt, die de school een dezer dagen 
gratis van ons ontvangt. De krant is bedoeld voor leerlingen van groepen 6, 7 en 8 en wordt naar alle 
basisscholen verstuurd. 
Wij hopen dat u ook dit jaar (weer) meedoet met de Week van het geld door thuis aan de slag te gaan 
met leren omgaan met geld. De Week van het geld krant gebruiken we in de klas. Deze krant bevat leuke 
informatie, tips, weetjes en spelletjes over geld. 
 
De Week van het geld wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken. Wijzer in geldzaken is een initiatief 
van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en 
onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord 
financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het 
platform. 
 
 
 
 
bijlagen;  - folder minimaregeling gemeente Emmen liggen bij de administratie  
  - flyer kindpakket gemeente Emmen 
  - flyer zomeropvang 2018 – Humanitas 
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