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Agenda 

 

Woensdag 28 september 8.45 uur Openingsviering 
Woensdag 28 september 13.00 – 15.00 uur Teamscholing 

gepersonaliseerd leren 
Maandag 3 oktober  Informatieavond + jaarvergadering OV 
 
Woensdag 5 oktober  start Kinderboekenweek 
 
 
 
  

     
     
 
 
 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 
 

Juf Wilma Maandag, dinsdag en woensdag  

Juf Monique Maandagochtend 

Juf Marian Dinsdag (hele dag) en woensdagmiddag 
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Algemeen 
 
Privacy leerlingen 
Op het moment dat u uw kind heeft ingeschreven op kbs Sint Theresia, is u 
gevraagd of u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de 
website, nieuwsbrief, e.d. Wij zijn wettelijk verplicht dit ieder schooljaar opnieuw 
te vragen. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind op genoemde foto’s in beeld is, 
dan kunt u dit aangeven bij de schoolleiding. Bij voorkeur via de mail 
(sttheresiaschool@primenius.nl). Heeft u geen bezwaar, dan hoeft u niets te 
doen.  
 
Openingsviering 
Op woensdag 28 september wordt in de Sint Jozefkerk de openingsviering 
gehouden vanaf 8.45 uur. Ouders / verzorgers en andere belangstellenden zijn 
hierbij van harte welkom. School begint gewoon om half 9. De kinderen gaan 
zoals gebruikelijk met de groep naar binnen. U kunt alvast de kerk in gaan 
wanneer de deuren open zijn. De kinderen gaan onder begeleiding van de 
leerkracht naar de kerk. Viert u met ons mee? Pastoor De Zwart is helaas 
verhinderd ivm vakantie. Mevrouw Keurs zal de dienst leiden.   
 
Jaarvergadering oudervereniging en informatieavond 
Maandag 3 oktober vindt de jaarvergadering van de oudervereniging plaats. 
Tijdens deze vergadering worden activiteiten van het vorig en komende 
schooljaar met u doorgenomen. Daarnaast komt het financieel jaarverslag aan 
de orde.  
 
Aansluitend op de jaarvergadering van de oudervereniging vinden twee 
informatierondes in de groepen plaats. Op deze manier bent u in de gelegenheid 
in 2 verschillende groepen aan te schuiven bij het informatieve gedeelte. 
 
Tijdschema maandag 3 oktober 
19:00 uur – 19:30 uur : jaarvergadering Oudervereniging 
19:30 uur – 19:45 uur : Korte pauze 
19:45 uur – 20:15 uur : Ronde 1 informatieavond groep 
20:15 uur – 20:45 uur : Ronde 2 informatieavond groep 
Alle ouders / verzorgers zijn hierbij van harte uitgenodigd. Zien wij u ook? 
 
Bibliobus 
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.  
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Voorschool 
 

 Vorige week mochten we een kijkje nemen in de klas van juf Maria, tijdens ons bezoek aan de kleuters hebben 
We een lied van hun geleerd: 
 
 Lied  
 
 
Jongens, meisjes, aan de kant, 
daar komt mama Olifant. 
Grote voeten, grote oren, 
en een lange slurf van voren. 
Jongens, meisjes, aan de kant, 
daar komt mama Olifant. 
 
 
En achter mama Olifant… 
daar loopt een HEEL KLEIN baby Olifantje! 
Daar moeten we heel zachtjes voor zingen! 
 
 
Jongens, meisjes, aan de kant, 
daar komt baby Olifant.                            

Kleine voetjes, kleine oren, 
en een kleine slurf van voren. 
Jongens, meisjes, aan de kant, 
daar komt baby Olifant. 
 
 
En wie kwam er toen uit het bos?! 
PAPA OLIFANT! 
Nu gaan we heel hard zingen! 
 
 
Jongens, meisjes, aan de kant, 
daar komt papa Olifant. 
Grote voeten, grote oren, 
en een lange slurf van voren.                  
Jongens, meisjes, aan de kant, 
daar komt papa Olifant. 

 
Boekjes ruilen 
 We gaan deze week nog geen boekjes ruilen,  waarschijnlijk krijgen we volgende week onze bak met boeken geleverd 
en kunnen we weer boekjes meegeven naar huis 
 
Woensdag 28 september 
Woensdag gaan ij ook mee naar de kerk, daarom start de voorschool om 8.30 ipv 8.15 
 
Een kaart maken 
We zijn vandaag begonnen met het maken van een kaart voor juf Yntske, hij wordt prachtig. 
Donderdag gaan we met alle kinderen de kaart op de post doen. 
 

 

Groep 1 en 2 
 

Thema 
We werken de komende weken we aan het thema dieren. In het verhaal Een échte papegaai hebben de kinderen 
kennis gemaakt met de kleine papegaai die graag de wijde wereld wil zien! Op zijn tocht komt hij allerlei verschillende 
dieren tegen, maar gelukkig komt hij ook weer bij zijn familie terug.  
De gevoelens  voor dieren en de gevoelens in het algemeen van kinderen worden benoemd e n besproken. Blij, bang, 
boos en verdrietig.  
 
Boeken ruilen  
Elke maandagmiddag mogen de kinderen hun boekje ruilen.  
 
Boekenpret  
Deze week moet het boek Wij gaan op berenjacht weer op school ingeleverd worden. Ik hoop dat u er thuis net zo van 
genoten hebt dan wij op school.  
 
 



Voorlezen door opa’s en oma’s  
Dat voorlezen van grote waarde is voor de taalontwikkeling van uw kind kunnen we niet vaak genoeg benadrukken. 
Wij lezen in de klas dan ook elke dag verhalen of een prentenboek voor. Volgende week woensdag start de 
Kinderboekenweek. Het lijkt ons leuk om iedere dag een opa of oma van een kind uit onze groep uit te nodigen om 
een verhaal of prentenboek voor te lezen aan de groep. Welke opa of oma wil dit voor ons doen? U kunt zich hiervoor 
opgeven bij de leerkracht.  
 
Groepsouder  
Petra Knol (de moeder van Emma) zal dit jaar groepsouder zijn van onze groep. Zij assisteert de leerkracht bij het 
organiseren en regelen van hulp op verschillende gebieden.  
 
Letter van de week (groep 2)  
Elke week stellen we één letter centraal. We hebben de d en de s al gehad.  
Deze week is de e de letter van de week. Dit is een korte klank en wordt ook zo uitgesproken (dus niet de ee, maar de 
e). De kinderen mogen voorwerpen mee nemen waar de letter e te horen is. De e van: engel, emmer, elleboog, 
eskimo, zes, mes en kerk. . 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.  
 
Rapporten 
We hebben nog niet van alle kinderen hun rapportmap terug ontvangen. Wilt u deze weer inleveren?  

 
 
Groep 3 
  

 
Lezen 
Vorige week hebben de kinderen van groep 3 de toets van kern 1 gehad.  Deze toets bestond er 4 onderdelen. Dit zijn 
de laatste bladzijdes van het werkboekje. Bij controletaak 1 zei de leerkracht een woord in stukjes en moesten de 
kinderen het juiste woord omcirkelen, bij controletaak 2 zei de leerkracht bijvoorbeeld “zet een rondje om de p van 
pet” en bij controletaak 3 moesten de kinderen de woorden lezen en het juiste woord omcirkelen. Het vierde 
onderdeel was een minuut lang woordjes lezen. U kunt op de laatste bladzijde zien hoe uw zoon/dochter dit heeft 
gedaan.  
 
Rekenen 
Deze week besteden we aandacht aan turven. Eerst nog in de vorm van hokjes en blokjes, maar uiteindelijk gaan we 
toe naar de officiële turf-notatie.  
Hier kunt u zien hoe het er vandaag uitzag in de rekenles; 
 

 
 



 
 
Vervoer 
Vorige week hebben we een oproep gedaan voor vervoer naar de Holdert. We hebben nu al genoeg vervoer en willen 
u daarvoor alvast bedanken. De ouders die rijden krijgen nog bericht over de indeling van de auto’s. 
 
 

 
Groep 4  
 

 
Rekenen 
Deze week gaan we verder met 
-  Oriëntatie op de getallen t/m 100 
- Vooral de minsommen tot en met 20 
-Sprongen van 2 op de getallenlijn. Dit als voorbereiding op het aanleren van de tafel van 2. 
- Halve uren en kwartieren op de klok.   
 
Spelling 
Deze week gaan we verder met woordpakket 5 en 6. 
 
Bloon 
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. 
 

 
Groep 5  
 

 
Controledictee woordpakket 1 t/m 8 maandag 8 oktober 
 
Math 
Met math gaan we deze week aan de slag met 3 leerdoelen.  
‘’ Ik kan op een digitale klok de tijd aflezen.’’ 
‘’ Ik ken verschillende soorten kalenders.’’ 
‘’Ik kan rekenen met tijd.’’ 



 
Spelling 
Met spelling gaan we aan de slag met woordpakket 7 en 8. Volgende week gaan we de woordpakketten 1 t/m 8 
herhalen en op maandag 10 oktober hebben we het controledictee van deze 8 woordpakketten. Volgende week 
maandag 3 oktober zullen de kinderen de woorden weer mee naar huis krijgen. De woordpakketten 5t/m8 staan ook 
klaar in bloon. 
 
Wereldoriëntatie 
We hebben onze posters van de provincies van Nederland af. Vandaag en morgen gaan we deze posters presenteren. 
Vanaf volgende week gaan we aan de slag met het nieuwe thema herfst, bos en schimmels. 
 
 

 

Groep 6 

 
 

 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 7 en 8.  
De kinderen hebben de woordpakketten mee naar huis gekregen.  
Tevens kan er geoefend worden in Bloon. 
Donderdag dictee woordpakketten 5 t/m 8.  
 
Rekenen 
Deze week werken we aan de volgende doelen:  
- Ik weet wat een millimeter, centiliter, deciliter, liter betekent. Ik ken ook de afkortingen: ml, cl, dl en l. 
- Ik kan de inhoud van een pan, bakje of fles meten met een maatbeker. Ik gebruik hierbij de maten ‘liter’ en 
‘millimeter’. 
- Ik kan van een figuur aanwijzen welke bouwplaat daarbij hoort. 
- Ik kan minuten lezen op een klok met wijzers 
 
We herhalen alle tafels. De kinderen die vorig jaar nog geen tafeldiploma behaald hebben, kunnen zich vanaf nu weer 
inschrijven.  
 
Wereldoriëntatie  
We werken verder in het thema ‘Vakantiebestemmingen in Europa’. Per groepje maken de kinderen een presentatie 
over twee landen in Europa. De presentatie zal worden gedaan door middel van een poster. Deze presentatie wordt 
gegeven in de week van 3 oktober. 
 
Rapporten 
De rapporten mogen weer ingeleverd worden op school.  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

 
Groep 7 
 

 
Rekenen 
De tafels worden nu niet langer klassikaal geoefend, maar individueel gecontroleerd. 
De volgende doelen komen deze week aan bod: We kijken naar voorwerpen in de ruimte; zetten getallen op de 
getallenlijn tot 100.000; we halen gegevens uit grafieken en oefenen met optel- en aftreksommen onder elkaar. 
 
Spelling 
Deze week wordt een dictee afgenomen over de eerste 4 woordpakketten.  



 
Sociale vorming 
We kijken naar verschillende groepen waar kinderen deel van uitmaken. 
 
Wereldoriëntatie 
In tweetallen, kleine groepjes of alleen wordt gewerkt aan een presentatie over vluchtelingen en asielzoekers. 
 
Topo 
Bij het thema Vluchtelingen en Asielzoekers hebben  de kinderen een topoblad mee naar huis gekregen om te leren. 
Hierop staan de landen rond de Middellandse zee, waar het vluchtelingenprobleem vooral speelt. 
Op maandag 3 oktober wordt hierover een toets afgenomen. 
 
Rapporten 
Bijna alle rapporten zijn nu binnen.  
 
Start MediaWijsneus 
Aanstaande dinsdagmiddag beginnen we met een lessencyclus over sociale media. Niet alleen wordt gekeken wat de 
mogelijkheden zijn, maar vooral willen we de kinderen leren wat de gevaren en de valkuilen zijn. Wat te doen als ze 
iets naars meemaken? 

 
Zoutproject 

Hieronder een impressie van het bezoek aan de zouttruck.

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Begeleiding groep 7 deze week 
Vandaag (maandag 26 september) was meester Bob helaas afwezig i.v.m. ziekte. Vanochtend stond juf Wilma voor de 
groep en vanmiddag heeft juf Agnita met groep 7 gewerkt. Meester Bob zal ook dinsdag nog niet aanwezig zijn. Die 
dag komt juf  Elsbeth invallen. Uiteraard wensen we meester Bob beterschap en hopen we dat hij snel weer op school 
is. 
A.s. donderdag komt juf Carolien lesgeven aan groep 7 omdat juf Wilma andere afspraken heeft op die dag. Carolien 
heeft twee weken geleden ook al een dag les gegeven in groep 7, dus de kinderen kennen haar al een beetje.  

 
Groep 8 
 

 
Rekenen 
Deze week werken we in het domein Breuken en Verhoudingen & Procenten. We oefenen ook veel in de Rekentuin.  
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 7 en 8.  
 
Kinderpostzegel actie 
Woensdag 28 september doet groep 8 weer mee aan de kinderpostzegelactie. De kinderen krijgen de materialen 
deze dag ook mee. De verkoop start vanaf 12.00uur.  
 
Rapporten 
De rapporten mogen weer op school worden ingeleverd. 
 
Project zoutkristallen 
Hieronder een kleine impressie van het zoutproject.  
 
 
 

 



In beweging 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 2  

 

In de week van 12-30 september werken de kinderen in de methode Trefwoord voor godsdienst/ 

levensbeschouwing rond het thema “In beweging”.  Elke drie weken is er een Trefwoord-ouderbrief. 

Het is alweer de derde schoolweek. In de Startweek zijn we direct gestart met Trefwoord en in de tweede week 

verder gegaan met ‘In de war’, een vervolg van het thema van voor de zomervakantie. 

 

In beweging… Springen, rennen, dansen. Zo kennen we kinderen: ze bewegen graag en veel. Bewegen is 

gezond. Voor je lichaam. Maar ook voor je geest, zo blijkt uit onderzoek. Sommige kinderen kunnen bepaalde 

dingen makkelijker leren als ze er bewegingen bij maken. Je kunt de uitkomst van 1 plus 3 weergeven met het 

cijfer 4. Je kunt ook vier keer op en neer springen. We bestaan in en met ons lichaam; ons voelen, denken en 

hopen staan daar niet los van. 

 

Bij beweging kun je ook denken aan verhuizen. Daar vertellen de bijbelverhalen 

deze periode over: over Abraham met zijn vrouw Sara die hun geboortegrond 

verlaten op zoek naar het land van belofte: ze trekken van Syrië (!) naar Egypte om 

uiteindelijk hun plek te vinden in Kanaän. Zo beweegt Abraham zich van de ene naar de 

andere plaats. En hij groeit, al reizende, in zijn houding en zijn geloof.  

Voor ieder mens is het goed om bestaande denkbeelden en zekerheden los te laten. Dat 

brengt beweging in je leven. 

 

Kinderen hebben vaak wel zin om in de vakantie op reis te gaan. Had uw kind ook zin om naar de volgende 

groep te gaan? Maar ze zullen het niet altijd leuk vinden om te verhuizen, van leefomgeving te veranderen, 

vooral niet bij een echtscheiding. En toch is het goed om daar over na te denken: over mensen die – vrijwillig 

of gedwongen – in een nieuwe omgeving terecht komen. Hoe ga je daar mee om? Hoe gaan anderen daarmee 

om? Beweeg je mee? Of houd je vast aan het bekende? 

Er zal nog genoeg in beweging komen in hun leven. De kinderen van vandaag zullen morgen in een andere 

wereld leven. Dat vraagt om een flexibele houding en een open mind.  

 

In de Trefwoordlessen kijken de kinderen naar dieren die bewegen (trekvogels, 

paddentrek, etc.) en naar mensen die – ongewild of gewild – in beweging komen 

(verhuizing, vluchtelingen, ontdekkingsreiziger, vakantie). En daarbij gaat het – net als bij 

Abraham - niet alleen om wat je achterlaat en waar je terecht komt, maar zeker ook om 

wat er onderweg gebeurt: ook daar groei je van.  

Ze bedenken bovendien wat nodig is om het vol te houden: wat motiveert je om in 

beweging te komen en om verder te gaan? Je fantasie? De natuur? Andere mensen? De 

liefde misschien? Genoeg redenen om niet stil te blijven zitten. 

 

 

 

 

 


