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Vanuit het team: 
Motoriek en kinderfysiotherapie  
 

Kinderen ontwikkelen hun motoriek door 
te bewegen en te spelen. Meestal gaat 
dit vanzelf, maar bij sommige kinderen 
duurt het wat langer of wijkt de 
ontwikkeling af van wat gebruikelijk is. 
Dit kan een gevolg zijn van een 
aandoening of van een tekort aan 
beweging, maar vaak is er geen 
duidelijke oorzaak aan te wijzen. 
Sommige kinderen hebben meer 
oefening nodig dan een ander kind om 
een motorische vaardigheid te leren 
(zoals bijvoorbeeld steppen, fietsen of 
zwemmen) en zijn er kinderen die 
moeten leren om met minder 
motorische mogelijkheden zo goed 
mogelijk te functioneren.  
Soms valt het ouders zelf op dat hun kind 
“anders” beweegt dan andere kinderen 
en daardoor sommige dingen minder 
gemakkelijk kan doen. Soms valt het de 
leerkracht op en meldt deze het aan u als 
ouders. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
onhandigheid, houterigheid, veel vallen, 
maar ook over moeite hebben met 
knippen, kleuren, vasthouden van het 
potlood/de pen of het schrijven. Of over 
overgewicht, een houdings- of 
conditioneel probleem. 
Op dat moment kan het zinvol zijn om de 
kinderfysiotherapeut te benaderen. Als 
kinderfysiotherapeuten kunnen wij uw 
kind onderzoeken en met u bespreken of 
behandeling zinvol is of niet. De 
behandeling bestaat uit speels oefenen, 
met als doel uw kind gemakkelijker en 
met (meer) plezier te laten bewegen ! 
De kinderfysiotherapeut behandelt  
kinderen van 0-18 jaar. Elk kind is 
verzekerd voor minimaal 18 
behandelingen kinderfysiotherapie. 
Kinderen hebben bovendien geen eigen 
risico.  De behandeling kan bij ons in de 
praktijk plaatsvinden of op school.  
Dus…heeft u vragen over de motorische 
ontwikkeling van uw kind, dan kunt u bij 
ons terecht. Informeer bij de leerkracht 
van uw kind of rechtstreeks bij de 
kinderfysiotherapeut: 
Wilma Renkema (telnr. 06-15 287 245) 

      
Gezondheidscentrum De Pleiaden, Wega 
4, Hoogezand 
www.fysiotherapie-hoogezand.nl 
telefoonnummer: 0598-324040 

 

Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober start de 
Kinderboekenweek. Het thema van deze 
week is “jong en oud”. 
Hiervoor willen wij graag een oproep 
doen aan alle oma’s en opa’s om voor te 
lezen in de klassen.  
Dit gaan we doen op dinsdag 11 oktober.  
Opa’s en oma’s kunnen zich opgeven bij 
de juf of meester van de kinderen. 
 
Even in het kort het programma van de 
Kinderboekenweek; 
Opening van de Kinderboekenweek op 
school is 5 oktober. Dit doen we ’s 
morgens met de hele school in het 
speellokaal.  
Ook hebben wij weer een wedstrijd voor 
alle groepen. Hiermee kunnen de 
kinderen een gouden griffel winnen. De 
opdrachten worden bekend gemaakt 
tijdens de opening. 
Daarnaast is er een voorleeswedstrijd 
voor kinderen vanaf groep 5.  
Verder wordt er natuurlijk heel veel 
gelezen en voorgelezen. 
Wij wensen iedereen een fijne tijd 
tijdens de Kinderboekenweek. 

 
Kleding gezocht 
Bij de peuters zijn wij dringend opzoek 
naar kleding voor als er een ongelukje is 
gebeurd. Op dit moment gaat het vooral 
om jongens kleding van maat 104 tm 
128. Denk aan: onderbroekjes, broeken, 
sokken.  
Maar natuurlijk is alles welkom.  
Mocht u iets hebben, kunt u dit afgeven 
bij Juf Diane of Juf Berber. 
Alvast bedankt !!! 
 

Margedag 
Vrijdag 28 oktober zijn alle leerlingen vrij 
in verband met een studiedag. 

https://www.majellaschool.nl/
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Vanuit de groepen: 
Groep 1 
Vandaag hebben we  het cijfer 6 geleerd. 
Wij kunnen al heel goed tellen!  
“ Kijk juf, er passen 6 kinderen op het 
klimrek!”  Toppers!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We zijn in groep 1 en 2 bezig geweest 
met de vormen. In de kring hebben we 
vanmiddag samen met groep 2 een 
spelletje gedaan met de vormen.  Daarna 
hebben we samen geknutseld. Van 
vierkantjes hebben we een stapelbed 
gebouwd. Dat was nog best moeilijk.  
Dit is de laatste week dat we werken aan 
het thema: huis en omgeving. Volgende 
week woensdag starten we met de 
Kinderboekenweek. 
 

Groep 2 

Deze week zij wij begonnen met het 
kijken naar de vormen: cirkel, vierkant, 
rechthoek en driehoek. Deze vormen 
zien we overal in terug komen. De 
bijbehorende woordenschat is groot 
klein, breed, smal, lang, langer, kort, 
korter, kant en hoek. 
Ook gaan we alle kleuren bespreken en 
benoemen. 
De telrij tot 10 blijft belangrijk! 
Bij taal gaan we de woorden in 
woordstukken verdelen, we beginnen 
met begrijpend luisteren en gerichte 
vragen stellen. 

 
 

Groep 3  
Wij zijn druk aan het lezen, vandaag gaan 
de nieuwe veilig en vlot rijtjes mee naar 
huis zodat ze goed geoefend kunnen 
worden. 
De woorden van kern 2 zijn teen, een, 
neus, buik en oog. 
We benoemen de klinkers en de 
medeklinkers en de dubbele klanken. 
Met rekenen blijven we bezig met het 
ontdekken hoe een aftreksom of een 
optelsom tot stand komt. We kijken naar 
de telrij en passen hem toe met meten. 
 

Groep 6 
Vorige week was er even geen bericht 
van groep 6, maar deze week zijn we er 
weer! De Olympiade van vorige week 
was een groot succes. We willen de 
ouders die hebben geholpen via deze 
weg nog een keer ontzettend bedanken 
voor de inzet en de gezelligheid!  

Deze week zijn we begonnen 
met de weetwoorden met de letter ei of 
ij en na de vorige weken gewerkt te 
hebben over werkwoorden en 
zelfstandige naamwoorden, zijn we nu 
ook begonnen met het herkennen van 
de persoonsvorm in de zin. Dit gaat bij 
veel kinderen al erg goed! Met rekenen 
zijn we begonnen met vermenigvuldigen 
met een extra nul. Veel kinderen vinden 
dit ontzettend leuk om te doen. 

Het is deze week de ‘Week van 
de Pauzehap’ en dat betekent dat we 
aandacht hebben voor een gezonde hap 
in de pauze om 10 uur. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag wordt er een 
pauzehap verzorgd voor de leerlingen. Ze 
hoeven dan dus alleen maar wat te 

drinken mee te nemen. Vrijdag staat in 
teken van welke pauzehap de leerlingen 
zelf gezond vinden en mee willen 
nemen. Op deze dag nemen ze dus wel 
hun eigen eten mee. 

We hebben sinds vorige week 
stagiaires in de klas! Mona is een 
stagiaire van de opleiding 
onderwijsassistent en is op maandag en 
donderdag bij ons in de klas. Tijdens de 
gymles op donderdag zijn er ook twee 
stagiaires aanwezig. 
 
Belangrijk! 
Op donderdag 6 oktober hebben de 
leerlingen een topotoets. De stof is 
meegegeven en gaat over de provincies 
van Nederland en de hoofdsteden.  
 
Groep 7 
Krakende hersenen in groep 7. 
Topografietoets van Europa. 

 
 
Groep 7 aan het meten: spiegelen, 
temperatuur, oppervlakte, omtrek, 
gewichten, enz. 

 
 
 
==================== 
 
Indien u nog vragen hebt n.a.v. deze 
nieuwsbrief of over de dagelijkse gang 
van zaken op school, loop dan gerust de 
school binnen en ga in gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team St. Gerardus Majella 

 


