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Agenda 

 

Maandag 10 oktober                 Lichtbrigade groep 5 t/m 8 
Woensdag 12 oktober  lessen pastoor in groep 5 t/m 8 
Donderdag 13 oktober  Teamvergadering 
Vrijdag 14 oktober                      nieuw meubilair groepen 3 t/m 8 wordt  
                                                        geleverd. Om 12 uur en om kwart over 3  

mogelijkheid voor afhalen oude  
leerlingsetjes. 

 
17 t/m 21 oktober  Herfstvakantie 

 
Maandag 24 oktober 19.00 uur informatieavond iPad 
 
 
 
  

     
     
 
 
 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 
 

Juf Wilma Donderdag  

Juf Monique Maandagmiddag en woensdagochtend 

Juf Marian Dinsdag, woensdag en vrijdag 

A.s. donderdag komt juf Carolien lesgeven in groep 7. 
I.v.m. een studiereis naar Schotland is juf Wilma maandag t/m woensdag afwezig en 
staat zij donderdag niet voor de groep.  
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Algemeen 
 
Verkeersouders gezocht! – Herhaalde oproep 
Onze school heeft het Drents Verkeersveiligheid Label. Naast lessen verkeer 
vinden meerdere activiteiten gedurende het schooljaar plaats in het kader van 
Veilig Verkeer. Deze activiteiten worden in samenwerking met verkeersouders 
georganiseerd. De afgelopen jaren (en ook nog dit huidige schooljaar) is Herman 
Twickler verkeersouder geweest voor onze school. Wij zijn op zoek naar 
enthousiaste ouders die de verkeersveiligheid ook belangrijk vinden en hun 
steentje willen bijdragen om de leerlingen van de Sint Theresiaschool veilig 
verkeersgedrag bij te brengen. U kunt zich aanmelden bij juf Wilma. U kunt 
hiervoor even binnenlopen of u aanmelden via de schoolmail: 
sttheresiaschool@primenius.nl  
 
Bibliobus - Reminder 
In de herfstvakantie staat de bibliobus op maandagmiddag niet bij school. Dit 
betekent dat de bibliobus op maandag 3 oktober bij school staat en daarna pas 
weer op maandagmiddag 31 oktober. Houdt u hier rekening mee met de 
uitleentermijnen? De bibliobus staat wel iedere maandagavond op de dam 
(19.30 – 20.25 uur), ook in de herfstvakantie.  
 
Pastoor 
Woensdag a.s. zullen de godsdienstlessen van groep 5 t/m 8 verzorgd worden 
door de pastoor.  

 
Komt dat zien! 
Vandaag krijgen alle leerlingen een flyer mee naar huis met een aanbod van de 
gemeente Emmen om een voorstelling bij te wonen in het Atlas theater. Van 
harte aanbevolen! Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.  
 
Meubilair 
A.s. vrijdag wordt het nieuwe meubilair voor de groepen 3 t/m 8 geleverd. Alle 
leerlingen krijgen vandaag een brief mee naar huis waarin de mogelijkheid van 
het afnemen van een setje van het oude meubilair beschreven staat. Wellicht 
ook iets voor u?  
 
Herfstvakantie 
Volgende week (van 17 t/m 21 oktober) is het herfstvakantie. We wensen 
iedereen een fijne vakantie week en zien jullie graag  weer op maandag 24 
oktober.  
 
Fietskeuring Lichtbrigade 
Van de 51 fietsen zijn er 25 goedgekeurd. Bij de niet goedgekeurde fietsen ging  
het vooral om defecte verlichting.  
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Voorschool 
 

 
Bezoek   
Vorige week donderdag is juf Yntske op bezoek geweest met baby Senn, dat was leuk! 
Ze bracht ook een traktatie voor ons mee, samen hebben we gesmuld van langevingers met muisjes. 
 
Boekjes ruilen 
We ruilen elke woensdag de boekjes. We zouden het fijn vinden als alle kinderen op woensdag de boekjes in leveren 
in de bijbehorende tas. Pas als de kinderen het boekje hebben ingeleverd krijgen ze een nieuw boekje mee naar huis. 
 
Gym schoenen 
Het wordt weer wat kouder buiten, als we niet buitenspelen kiezen we er soms voor om in de speelzaal binnen te 
spelen. Hier zijn we gymschoenen voor nodig. 
 
Zou u deze mee willen nemen naar de voorschool en de schoenen voorzien van de naam van uw kind. 
Als uw kind al gymschoenen heeft staan op de voorschool wilt u dan kijken of de maat juist is, als dit niet het geval is 
Wilt u dan zorgen voor andere gymschoenen. 
 
Regenlaarzen/ sneeuwboots 
Nu het weer wat kouder wordt dragen sommige kinderen regenlaarzen of sneeuwboots deze laarzen mogen niet 
gedragen worden in de klas. Uw kind kan dan zijn/haar gymschoenen of sloffen aan in de klas. 
 
 

 

Groep 1 en 2 
 

Thema 
Het thema dieren blijft nog een belangrijke rol spelen, maar ook de Kinderboekenweek krijgt veel aandacht. Het 
thema hierbij is: voor altijd jong.  
We zijn erg blij dat we voor afgelopen week elke middag een oma bereid gevonden hebben om te komen voorlezen.  
De kinderen (en hopelijk ook de oma’s) hebben ervan genoten.  

 
 
 
 
 
We hopen dat er nog meer aanmeldingen komen zodat we deze week ook iedere middag een oma of opa in de klas 
hebben die de kinderen wil voorlezen.  
 
Boeken ruilen  
Elke maandagmiddag mogen de kinderen hun boekje ruilen.  



 
Letter van de week (groep 2)  
Deze week is de j de letter van de week. Deze klank wordt uitgesproken als de j (dus niet de jee, maar de j). De 
kinderen mogen voorwerpen mee nemen waar de letter j vooraan te horen is. De j van: jong (n de tegenstelling jong-
oud), jongen jas, jurk, jojo en jarig. We maken er in de klas een woordkaart aan en aan het eind van de week krijgen 
de kinderen het voorwerp weer mee naar huis.  

 
Groep 3 
  

 
Lezen 
We zijn alweer met de laatste week van kern 2 bezig. We leren deze week nog het woord oog en sluiten dan de kern 
weer af in ons werkboekje en met het lezen van woordjes bij juf. Na de herfstvakantie starten we dan met kern 3. 
Deze week krijgen de kinderen van groep 3 twee kopietjes mee waarop alle aangeboden woorden/letters staan. U 
kunt met deze woorden en letters spelenderwijs thuis gaan oefenen met uw zoon/dochter. Bijvoorbeeld: letters 
flitsen (heel snel laten zien en benoemen), memorie (hoort deze letter bij het plaatje) welk woord begint met deze 
letter enz. 
 
Rekenen  
We starten deze week met het splitsen van de getallen tot 10. We beginnen met het getal 4. We zullen veel aandacht 
besteden aan de verschillende manieren waarop je het getal kan splitsen en het de kinderen vooral veel laten doen, 
zodat ze het ook echt ervaren. Pas daarna zullen we de stap maken naar het splitsen op papier en de formele notitie 
vorm. 
 
Kinderboekenweek 
We zijn afgelopen woensdag naar de Holdert geweest om Kinderboekenweek te starten. Alle ouders die ons geholpen 
hebben of wilden helpen, willen we bij deze heel hartelijk bedanken. Het was een zeer geslaagde ochtend!  
Hieronder kunt u het verslag lezen. 
 
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema Voor altijd Jong!  Als start van ons project zijn we met groep 3 van de St. 

Theresia school op bezoek gegaan bij de Holdert in Emmen. 

We werden heel hartelijk ontvangen door het personeel en kregen een leuke rondleiding door het gebouw. Wat kun je ver kijken 

vanaf de 7e verdieping! 

                         
Ook hebben we een kijkje genomen in een huiskamer. ( Hier kwamen we later nog weer terug om een mooi verhaal te horen over 

een oma die kan basketballen! ) 

We hebben zelfs op een scoot-mobiel gezeten en wilden eigenlijk wel even een race houden, maar dat vond de juf toch niet zo’n 

goed idee. 

                       
Als verrassing voor de bewoners hadden wij een liedje ingestudeerd en deze hebben we luidkeels voor ze gezongen.  



                              
 

Ook hebben we tijdens het fruit eten een mooie kleurplaat gemaakt om als cadeautje te geven aan een opa of een oma in de 

huiskamers. 

       
 

We zijn in 3 groepen bij de mensen in de huiskamers op bezoek geweest om te luisteren naar een mooi prentenboek. Samen met 

de opa’s en oma’s hebben we genoten van de oma die goed kan basketballen! De prentenboeken mogen ze in de Holdert houden, 

dan kunnen ze daar nog eens nagenieten. 

    
Na een zeer geslaagde ochtend voor jong en oud zijn we weer naar school vertrokken. We hopen allemaal dat we nog eens een 

keer weer langs zullen gaan! 

De Kinderen van groep 3. 

 

Herfstvakantie 
We hebben het gehaald! Het is bijna vakantie. De eerste periode in groep 3 is altijd even wennen. We hebben van 
meerdere ouders gehoord dat ook hun kind ongedurig was, sneller moe, anders dan anders. Zoals al wel eens eerder 
vermeld is dit niet ongebruikelijk als kinderen starten in groep 3. Er komt veel op ze af en ze moeten aan een andere 
routine wennen.  
In de klas merken we dat de kinderen het onder de knie hebben en al meer ontspannen zijn. Ze weten nu wel hoe het 
gaat, zoals ze zelf zeggen. We hopen dat jullie dit thuis ook zullen gaan merken. 
Maar voor nu genieten van de welverdiende vakantie!  
 
 
 



 
Groep 4  
 

 
Rekenen 
Vorige week zijn we begonnen aan  het werken met keersommen. 
We zijn erachter gekomen dat het werken met keersommen soms heel handig is. 
Want 2+2+2+2+2+2+2+2 is hetzelfde als 8x2 
Omdat dit voor sommige kinderen nog wat lastig blijft gaan we ook deze week verder met het oefenen van deze 
notatie. 
Om de tafelsommen verder in te oefenen, maken de kinderen gebruik van allerlei opdrachten en spelletjes. 
Er wordt gewerkt met een domino, met een kom er maar eens achter spel, opdrachten kaartjes om tafelsommen te 
leggen, opdrachtbladen om tafelsommen te tekenen en te noteren enz. 
Ook de met de computer wordt de tafel van 2 verder ingeoefend. 
Heel veel kinderen vinden het fijn om ook thuis te kunnen laten zien hoe knap ze al zijn. 
Deze week krijgen de kinderen een blad mee naar huis met een kom er maar eens achter spel van de tafel van 2. 
Het zou fijn zijn wanneer u dit met uw kind thuis samen zou kunnen doen. 
Naast de tafel van 2 blijven we aandacht besteden aan de getallenlijn t/m 100. 
Deze dinsdag werkt juf Agnita met de kinderen aan het thema tijd. 
Deze week gaat het vooral om vragen als: “Als het  nu 10 uur is , hoe laat is het dan over een uur?” 
“Als het  nu 8 uur is , hoe laat was het dan een uur geleden, een uur eerder?” 
 
Spelling 
Deze week herhalen we de woordpakketten 1 t/m 8 
Aanstaande donderdag maken de kinderen een controledictee om te kijken of ze de geoefende woorden correct 
kunnen schrijven. 
 
Het is heel zinvol wanneer de kinderen oefenen voor spelling. 
Dit kan o.a. door te werken met het computerprogramma bloon, op www.bloon.nl. 
De kinderen kunnen inloggen met dezelfde gegevens als voor de rekentuin. 
Deze week kunnen de kinderen oefenen met woordpakket 5 en 6. 
 
Wereldoriëntatie 
De kinderen zijn deze week begonnen met het thema herfst, paddenstoelen en bomen. 
We zijn dinsdag buiten geweest. De kinderen hebben de bomen a.d.v vragen bekeken. Ze vonden het erg leuk om te 
doen. Volgende week gaan we verder met dit thema. 
 
 



 

 
Groep 5  
 

 
Controledictee woordpakket 1 t/m 8 dinsdag 9 oktober 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober begint de Kinderboekenweek. We zullen dan aandacht gaan geven aan het lezen van boeken. 
Het lijkt ons daarom leuk als uw kind woensdag 5 oktober zijn of haar lievelingsboek mee naar school neemt. 
Natuurlijk gaan die boeken weer mee terug naar huis.  
 
Math 
Met math gaan we deze week aan de slag met 3 leerdoelen.  
‘’Ik kan plussommen maken tot 1000’’ 
 
Spelling 
Op dinsdag hebben we het signaaldictee van woordpakket 5t/m8. Vrijdag gaan we alle woordpakketten herhalen en 
dan hebben we dinsdag 9 oktober het controledictee van woordpakket 1 t/m 8 
 
Wereldoriëntatie 
We gaan beginnen met ons nieuwe project bos, schimmels, paddestoelen. 
 
 

 

Groep 6 

 
 

Verjaardag juf 
29 september ben ik jarig geweest. Dit vier ik vrijdagmiddag 14 oktober met de kinderen.  
We maken er een gezellige middag van.  
 
Spelling 
Deze week herhalen we de woordpakketten 1 t/m 8. 
Tevens kan er geoefend worden in Bloon. 
Donderdag 13 oktober controledictee woordpakketten 1 t/m 8. 
 
Rekenen 
Vorige week hadden we een controletoets. De kinderen hebben allemaal een overzicht gekregen van de doelen, over 
hoe zij dit beheersen.  
De rest van de week gaan we bezig met de reparatiedoelen vanuit de controletoets.  
 
De tafels worden nog niet beheerst. Zou u met uw zoon of dochter de tafels ook thuis willen oefenen? 
 
Wereldoriëntatie . 
We hebben een start gemaakt in het thema: herfst. Binnen dit thema hebben we het over: bomen, dieren, schimmels 
en paddenstoelen.  
 
Rapporten 
Zou u het rapport aan uw kind mee willen geven? Alvast bedankt. 
 
 
   
 
 
 



 
Groep 7 
 

 
Rekenen 
We werken met verhaalsommen, hoofdrekenen, berekenen het gemiddelde, geven wisselgeld terug en kunnen 
lengtematen omrekenen. 
 
Spelling 
Ook in woordpakket 6 wordt geoefend in het herkennen van de persoonsvorm, deelwoord en bijvoeglijk naamwoord. 
We leren de weg op de werkwoordwijzer, weten dat een deelwoord een langermaakwoord is en dat het bijvoeglijk 
naamwoord zo eenvoudig mogelijk geschreven moet worden. 
 
Sociale vorming 
Het thema van deze week is omgaan met groepsdruk. Hoe moeilijk is dat en hoe kun je bij jezelf blijven? 
 
Wereldoriëntatie 
Het nieuwe thema is het Romeinse Rijk. 
 
MediaWijsneus 
Veilig internetten en jezelf beschermen op het internet komen aan de orde. 
 
De koker is vol 
Er zijn in de eerste weken al zo veel beloningsbandjes uitgedeeld in onze groep, dat de koker vol was. Goed gedaan 
groep 7! 
Afgelopen vrijdagmiddag hebben we dit gevierd. De kinderen kozen ervoor om een uurtje lang lekker te kunnen doen 
wat je wilt. 
 
 
 

Groep 8 
 
 

 
Rekenen 
Deze week werken we in het domein Verhoudingen & Procenten. We oefenen ook veel in de Rekentuin.  
 
Kinderpostzegel actie 
De bestelformulieren zijn opgestuurd. Ik wil jullie bedanken voor jullie inzet!   
 
Spelling 
Dinsdag 11 oktober hebben de kinderen een dictee over de woordpakketten 5 t/m 8.  
 
Wereldoriëntatie 
We maken deze week ons project over Klimaatsverandering af en we presenteren dit aan elkaar.  
 
 
 
 

 



 
Stoelendans 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

 

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord het thema “Stoelendans” 

centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de lege 

stoelen komt te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een spelletje, dat in 

het echte leven zich ook soms voordoet en dan een strijd kan worden: er is geen plaats 

voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En daar 

vindt soms die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden tot jaloezie. 

Soms wordt een kind buitengesloten of je komt op de reservebank bij de sportclub te 

zitten. Hoe is dat om voorgetrokken te worden of buitengesloten te worden? We willen 

samen over deze ‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook een 

stoelendans plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot nageslacht in duigen. 

Om toch kinderen te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. En dan begint de stoelendans 

om de eerste plaats in huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het kindje van Hagar, is hij de opvolger van 

Abraham als stamhoofd. Hagar eist die plek op. Sara kan het niet aanzien en maakt het leven van Hagar heel 

moeilijk. Op het laatst moet Hagar met Ismaël wegvluchten, de woestijn in. Gelukkig zorgt God voor hen en 

blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara hoort het 

vanuit haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar toch gebeurt 

het… Abraham en Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt een zoon en ze 

noemen hem Isaak. Zo kan de stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden nu Isaak geboren is uit 

een joodse moeder. En daarmee wordt Abraham de stamvader van alle joden. De moslims noemen Ismaël als 

hun stamvader en daarmee is Ibrahim, zoals ze Abraham noemen, tegelijk ook hun stamvader.  

 

Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het gewone leven plaatsvindt, ook al in bijbelse 

tijden. Zaak is dan om dat van een andere kant te bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft 

daar een goed plan voor?, vragen de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. Kom je alleen voor jezelf op of heb je 

ook oog voor een ander? Kun je iets betekenen voor de verliezer? Gun je elkaar een goede plek en maak je 

ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om er gewoon een stoel bij te zetten. 

Wie zal daar tegen zijn? 

 

 

 

 

 

 
 

 


