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Agenda 

Maandag 3 april                       15:30 uur                Teamvergadering Identiteit 
 
Alvast noteren: vrijdag 21 april 2017 Koningsspelen. De kinderen van groep 1/2 
gaan deze ochtend ook naar school (zie jaarkalender). 
 
Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Maandag en woensdag 

Juf Monique Woensdagochtend en 
donderdagmiddag 

Juf Marian Dinsdag en woensdag 

Juf Wilma is ook aanwezig op donderdag maar staat deze dag voor de groep 
 
Doordat we over zijn gegaan naar een ander systeem kan ’t Informantje er anders 
uitzien dan u van ons gewend bent. 
 

Koningsspelen 21 april 2017 
Ouderhulp gevraagd 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Wij gaan Vrijdag 21 april met de groepen 1 t/m 8 de koningsspelen vieren.  
We zullen om 8.30 uur starten met het Koningsontbijt, daarna beginnen we met 
de koningsspelen rondom de school.  
Om deze dag succesvol te maken, hebben wij voor de koningsspelen begeleiders 
nodig. Wanneer u zou kunnen helpen, wilt u zich dan opgeven bij de leerkracht 
van uw kind? 
Alvast hartelijk dank. 

mailto:sttheresiaschool@primenius.nl
http://www.sinttheresiaschool.nl/


 
 
 
  

Algemeen 
Aanmelden toekomstige leerlingen 
Hoewel dit schooljaar nog lang niet afgelopen is, zijn we ook al weer druk bezig 
met de voorbereidingen voor het komende schooljaar. Om een goed beeld te 
krijgen van hoeveel leerlingen we volgend schooljaar hebben, willen wij u 
vragen of u wellicht mensen kent met kinderen die het komende schooljaar 4 
jaar worden en hun kind nog niet hebben ingeschreven op de Sint Theresia. Wilt 
u deze mensen uitnodigen een afspraak te maken met juf Wilma?  
Voor ouders van kinderen die nu naar de peutergroep gaan is het wellicht goed 
om te weten dat u uw kind voor plaatsing op de Sint Theresia vanaf de 
kleutergroep ook moet inschrijven. We merken dat er soms vanuit gegaan wordt 
dat een kind al ingeschreven staat, omdat het nu naar de peutergroep gaat, 
binnen het schoolgebouw. Heeft u uw kind nog niet ingeschreven bij de 
schoolleiding? Loopt u even binnen in het kantoor van juf Wilma wanneer u uw 
kind naar de peutergroep brengt of van de peutergroep haalt? Dan maken we 
een afspraak voor het inschrijven van uw kind.  
 
Bezoek professor doctor Ben Feringa 
Aanstaande donderdag 6 april brengt professor doctor Ben Feringa een bezoek 
aan de Sint Theresia. Ben Feringa is oud leerling van de Sint Theresia en heeft, 
zoals u vast weet, de Nobelprijs voor de scheikunde ontvangen. Wij zijn heel erg 
blij dat hij zijn oude school komt bezoeken. In alle groepen wordt er tot aan zijn 
bezoek op 6 april aandacht besteed aan wetenschap, de Nobelprijs en/of Ben 
Feringa. Prachtig om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn! Tijdens het 
bezoek van Ben Feringa zullen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ook vragen 
kunnen stellen. Dit wordt samen met de leerkrachten voorbereid.  
Ben Feringa blijft donderdag nog langer in Barger Compascuum. Rond half 4 zal 
een moment van eren plaatsvinden, op de Dam. Nu lijkt het ons vanuit school 
leuk wanneer zo veel mogelijk kinderen met hun (groot)ouders en/of verzorgers 
vanaf school rechtstreeks meelopen naar de Dam. U bent allen van harte 
welkom om meteen om kwart over 3 vanaf het plein mee te lopen. 
 
Wijziging gymtijden groepen 3, 5, 6 en 7 
Met ingang van de week van 3 april verandert het volgende: 

* Groep 3 gymt i.p.v. donderdagmiddag 13.15 u. op donderdagochtend om 11.00 u. 

onder leiding van juf Melanie. 

* Groep 5 gymt i.p.v. donderdagochtend om 11.00 u. op woensdagochtend om 11.15 u. 

onder leiding van juf Agnita.  

* Groep 6 en 7 gymt i.p.v. maandagmiddag om 13.15 u. en dinsdagmiddag om 14.00 u. 

op donderdagmiddag om 13.15 u. onder leiding van juf Annemiek en juf Wilma. Deze 

groepen hebben op donderdagmiddag een blokuur gym, oftewel de hele middag.  

I.v.m. het bezoek van professor doctor Ben Feringa op donderdag 6 april hebben de 

kinderen van de groepen 6 en 7 deze week geen gym.  

 



  

Algemeen 
Pasen 
Zijn er ook ouders die voor de groepen eieren willen koken? Dit i.v.m. de paasbrunch 
van woensdag 12 april. De oudervereniging zal de eieren leveren. De eieren kunnen 
gekookt gebracht kunnen worden tussen 10.30 en 11.00 uur op woensdag 12 april. 

 
Gezinsviering. 
Op zaterdag 8 april is er een gezinsviering.  
Palmpasen. Dit jaar laten we ons verassen en mogen de kinderen thuis een palmstok 
maken. En die dan meenemen naar de viering. Daar krijgen ze een broodhaantje. 
De viering willen we gaan starten op de parkeerplaats van het kerkhof. (bij mooi weer) 
Daar worden ook de broodjes uitgedeeld. En dan lopen we samen naar de kerk. Onder 
begeleiding van pastoor Stiekema.  
Verzamelen om 18:30 op parkeerplaats van het kerkhof. 
Iedereen is welkom. In deze viering worden ook de communicantjes voorgesteld.  
Groetjes van de gezinsviering groep. 
 
Betekenis van palm Pasen stok. 
Palmpasenstok: 2 stokken in vorm van een kruis. Staat symbool voor het kruis waarop 
Jezus stierf. ( goede vrijdag) 
Palmtakken: staan symbool voor de intocht in Jeruzalem. (Palm zondag) 
Haan van brood: brood staat symbool voor het breken en verdelen van het brood door 
Jezus bij de laatste avondmaal. 
Haan staat symbool voor de haan die 1 keer kraaide nadat Pertus drie keer had gezegd, 
dat hij Jezus niet kende (goede vrijdag / ochtend) 
Eieren: staan symbool voor een nieuw leven (paas zondag) 
30 rozijnen: staan symbool voor de 30 zilverringen, waarvoor Judas, Jezus verried. 
(Tegenwoordig de snoepjes gebruikt) 
Krans: soms vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninkrijk van Jezus als 
"koning" van zijn wereld, het rijk God.  
Palmpasen: is de laatste zondag van de vasten periode. De eerste dag van de Goede 
week. 
 



Algemeen 
Ouder Kind Café 
Donderdag 9 maart is het eerste Ouder Kind Café gehouden in de bibliotheek van 
Klazienaveen. De ouders waren hier heel enthousiast over. De kinderen konden lekker 
spelen en de ouders konden bij ons terecht met vragen. Ze waren enthousiast over het 
Ouder Kind Café en willen de volgende keer weer komen. De volgende keer hebben wij 
als thema ‘Gezonde Voeding’. Er is een kinderdiëtiste aanwezig voor vragen en 
informatie. Als u als ouder andere thema’s interessant vindt of hier meer over wil 
weten, dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer. Wij hopen voor de 
volgende keren nog meer ouders te kunnen bereiken. Bent u of kent u iemand die hier 
belangstelling voor heeft, dan kunt u altijd binnenlopen op de volgende dagen: 
donderdag 13-04, donderdag 11-05 en donderdag 08-06. Het begint begon 10.30 uur en 
eindigt om 12.00 uur. U kunt uw kind(eren) meenemen, maar u kunt ook alleen komen. 
De entree inclusief thee/koffie is gratis! Hopelijk tot ziens! 
Hilde Boeree 
Bibliotheek Klazienaveen 
T: 0591-312915 
E: h.boeree@bibliotheekemmen.nl 
 
Marietje Vrieswijk  
Sedna/CJG 
T: 0625467671 
E: m.vrieswijk@welzijngroepsedna.nl 

 

 
 
 



Voorschool 
 
 
 

Thema 
We hebben deze week met de kinderen hyacinten geknutseld. Ze zijn heel mooi geworden, het 
staat erg gezellig voor het raam.  
 
Afgelopen donderdag hebben we een ochtend in het speellokaal gespeeld. Dit i.v.m. 
werkzaamheden in het lokaal. De kinderen hebben zich hier prima vermaakt.  
Met het mooie weer hebben we ook veel buiten gespeeld. 
 
Dit is ons thema liedje. 
Er liggen bolletjes in de grond. 
Er liggen bolletjes in de grond, te slapen, te slapen  
Er liggen bolletjes in de grond, overal in’t rond.  
 
Wakker worden! Wakker worden!  
Alle vogeltjes zingen, alle vogeltjes fluiten!  
Zet de bloemetjes buiten.  

 

Groep 1 en 2 
 
 

Thema 
Het thema waaraan we de komende weken gaan werken is Lente.  
We hebben er al een poos naar uitgekeken. De winter heeft nu wel lang genoeg geduurd en 
langzamerhand gaan we kennis maken met de lente.  
De komende twee weken gaan we de lente een beetje “wetenschappelijk” bekijken. Daarbij gaat 
het vooral over het weer met alle verschillende kenmerken. De zon zorgt voor warmte en ook voor 
schaduwen. Hoe zit dat eigenlijk met die schaduw? En kan iets tegelijk warm en koud voelen? We 
hopen deze week antwoord te krijgen op deze vragen.  
 
Letter van de week (groep 2)  
Deze week gaan we alle aangeboden letters oefenen.  
 
Rapport  
Mocht u het rapport nog niet ingeleverd hebben, wilt u dat dan deze week doen?  
 
Juf Agnita  
Juf Maria had vandaag verlof vandaar dat juf Agnita vandaag in de groep is geweest.  
 
 
  



 
Groep 3 
  

 
Lezen 
We starten vandaag met kern 9.  
We gaan oefenen met woorden die een lettercluster van 3 vooraan of achteraan hebben. 
Bijvoorbeeld: straat of eerst. 
Ook maken we kennis met de zogenaamde aai/ooi/oei woorden. De moeilijkheid hiervan is voor 
de kinderen dat de klank die je aan het einde hoort, de j, niet te zien is en ook niet zo geschreven 
wordt.  
Verder gaan we oefenen met het vlot lezen van woorden met tweelettergrepen. 
 
Begrijpen wat je leest is heel belangrijk. Daarom zijn we al een hele poos bezig in de klas met het 
oefenen van begrijpend lezen. Dit kunt u thuis ook op een speelse manier trainen. Vraag 
bijvoorbeeld eens wat er gelezen is? Waar ging de bladzijde over? Wat gebeurde er met de 
hoofdpersoon?  
 

leeskriebels 

 
De eerste gele leeskriebels zijn uitgedeeld! Zenna, Amy en Sophie hebben voor deze prestatie 200 
bladzijden gelezen, heel knap van ze! In totaal hebben ze al 500 bladzijden gelezen voor hun grote 
leeskriebel-diploma. Ga zo door. 
 
De rest van de klas leest ook flink door! Wat een LEESKANJERS! In totaal hebben de kinderen al 
2050 bladzijden gelezen! 
 
Rekenen  
We zijn hard bezig de sommen tot 10 helemaal geautomatiseerd te krijgen. Dit betekend dat de 
kinderen de sommen moeten kunnen uitrekenen, zonder hier nog bij te tellen of een ander 
hulpmiddel te gebruiken. (zoals blokjes of hun rekenrek.) 
Naast het automatiseren gaan we nog enkele leerdoelen herhalen en controleren bij de kinderen. 
We willen zeker weten dat ze de basis onder de knie hebben, voor we weer verder gaan met een 
nieuw leerdoel. 
 
Juf Agnita 
Vanmiddag heeft juf Agnita de klas van juf Nienke overgenomen. De kinderen genieten hier zeer 
van en vinden het erg jammer dat het voorlopig de laatste keer is. 
 
Gymschoenen 
De kinderen van groep 3 groeien snel, dat heeft u thuis waarschijnlijk ook wel ontdekt. De laatste 
tijd klagen meerdere kinderen over hun gymschoenen. Ze geven aan dat ze te klein zijn. Zou u dit 
thuis even na willen kijken. Wanneer de kinderen gymschoenen met veters hebben wilt u dan het 
veterstrikken nog even met ze oefenen? 
 



 
Groep 4  
 

Rekenen 

Leerdoelen  
Bewerkingen: Optellen en aftrekken t/m 100 vlot leren maken 
Meetkunde : Leren werken met centimeters 
Getalbegrip: Getalwaarde en getal kennis tot 100 
Geld: Leren rekenen in euro, de geldwaarde leren kennen. 
 
In het keuzemenu besteden we extra oefentijd aan het volgende: 
Tijd: Analoge/digitale klok kunnen lezen. 
Ruimtelijk inzicht: Bouwen van diverse bouwsels en vervolgens notatie van het bouwsel. 
Tafels : 2, 3, 4, 5, (6, 7, 8, 9,) en 10 inoefenen 
 

Taal/Spelling 

Leerdoelen  
Spelling: 
ou, au, ij, ei, uw, eeuw, ieuw, ch(t), cht, gt woorden 
Voor spelling maken we woordpakket 27, dit betreft samengestelde woorden.  
Bijvoorbeeld woorden als, sleutelhanger, autodeur. 
 
Taal: 
Leren dat er aan het eind van een zin een punt hoort te staan. 
Leren dat er in de Nederlandse taal verschillende woordsoorten bestaan. 
Leren deze verschillende woordsoorten te herkennen, gebruiken in verschillende zinnen. 
Het gaat hierbij om de woordsoorten als lidwoord, werkwoord, zelfstandig naamwoord. 

Voor taal gaan we bovendien verder met het schrijven van een brief. 
 
Tekenen en zo… 
Thema lente. 
We gaan tekenen/verven met ecoline en water over de lente 
Over de moestuin gaan we een begrijpend leeslesje doen. 
En we schrijven een elfje over lente. 
 
We hopen dat het een mooie week wordt. 
  



 Groep 5  
 

Tafeldiploma 
De komende weken is het de bedoeling dat alle kinderen het tafeldiploma behalen. De kinderen 
gaan op school en wij hopen ook thuis, flink oefenen zodat wij de tafels kunnen afvinken. 
 
Gynzykids 
Alle kinderen in de klas hebben een account voor gynzykids. Op dit account kunnen de kinderen 
allerlei oefeningen doen. Ook kan de leerkracht op dit account huiswerk klaarzetten om thuis te 
oefenen. De kinderen waren afgelopen vrijdag erg enthousiast! 
 
Spelling 
Spelling gaat deze week over woorden met een achtervoegsel –heid, -lijk, -ig. 
We hebben dinsdag 4 april het dictee van woordpakket 25 t/m 28. De woorden van dit dictee 
kunnen de kinderen in bloon, op het meegekregen papier en in gynzykids oefenen.  
 
math 
Vorige week zijn we aan de slag geweest met meten. Deze week gaan we aan de slagverder met 
plus-meten en minsommen onder elkaar uitrekenen. We ook kijken wat omtrek en oppervlakte is.  
 
Rapporten 
Mocht het rapport nog thuis zijn, zou u deze dan mee willen geven naar school? Alvast bedankt. 
 

 

Groep 6 
 

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn groep 6 en 7 samengevoegd. 
Op donderdag krijgen de groepen 6/7 apart van elkaar les.  
 
Rekenen 

Op maandag hebben we een controletoets. In deze toets wordt gekeken welke doelen de 
leerlingen al beheersen en welke doelen deze week nog herhaald moeten worden. 
 
Spelling 
Deze week gaan we aan het werk met de woordpakketten 29 en 30. 
In onze dictees moeten we vanaf het volgende dictee ook benoemen wat voor woordsoort het 
woord in de zin is. Het gaat hierbij om de persoonsvorm, hele werkwoord en het deelwoord.  
Dit oefenen we veel in de klas. 
De woordpakketten kunnen in Bloon geoefend worden. 
 

Wereldoriëntatie  
Vanaf deze week gaat ons project over ‘Ben Feringa’.  
 
Rapporten 
Mocht het rapport nog thuis zijn, zou u deze dan mee willen geven naar school? Alvast bedankt. 



 
Gastles 
Aanstaande vrijdagmiddag komt er iemand ons een gastles geven in het kader van april, maand 
van de vrijheid.  
 
Leesvirusfeest 
Wij zijn uitgenodigd voor een afsluitend feest van ons leesvirusproject. 
Dit feest vindt plaats op 11 april van 09:00 – 10:00 in de bibliotheek van Klazienaveen. 
Hiervoor hebben we ouders nodig die mee zouden willen rijden.  
Wilt u meerijden, wilt u zich dan opgeven bij Juf Annemiek.  
Alvast bedankt! 
 
Gastles blindengeleidehond 
Afgelopen donderdag is er een meneer bij ons in de klas geweest. Hij heeft ons veel verteld over 
blindengeleidehonden, tevens heeft hij ook zijn ervaringen van het niet kunnen zien en welke hulp 
hij van zijn hond krijgt met ons gedeeld.  
 

                                                          
 
Over de tong ‘ Ik eet het beter’  
Donderdag 30 maart hebben we in groep 6 meegedaan aan het project over de tong van ‘Ik eet 
het beter’. We hebben veel geleerd over hoe onze tong werkt, welke verschillende smaken er zijn 
en op welke wijze we gezond kunnen eten. We hebben verschillende dingen geproefd en de 
verschillende smaken ervaren. Leerlingen hebben hun lesboekje en ouderbrief (met op de 
achterkant een wedstrijdpuzzel) mee naar huis gekregen. 
 
 



    
 

 
Groep 7 

 
Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn groep 6 en 7 samengevoegd, juf Annemiek staat 
deze dagen voor de groep. Op donderdag heeft groep 7 les van Juf Wilma.  
 
Rekenen: 
Deze week werken we aan de volgende doelen:  
- Ik kan een deel van een geheel uitrekenen.  
- Ik kan verhoudingen zelf in een tabel zetten. Zo’n tabel heet een verhoudingstabel.  
- Als ik weet dat 1 kg €7,50 kost, dan kan ik uitrekenen hoeveel 1,5 kg kost. 
- Ik kan van een figuur aanwijzen welke bouwplaat daarbij hoort. 
- Ik kan een kommagetal splitsen in helen, tienden, honderdsten en duizendsten. 
 
Spelling 

Deze week hebben de kinderen op donderdag een dictee over de woordpakketten 21 t/m 24.  
Deze woordpakketten kunnen geoefend worden op Bloon.  
 
Engels 

De leerlingen hebben vrijdag een toets Engels. De leerlingen krijgen werkbladen mee om thuis te 
kunnen oefenen.  
 
Wereldoriëntatie 

We ronden deze week het project over het menselijke lichaam af.  
De leerlingen moeten deze week nog hard aan het werk om de filmpjes volgende week te kunnen 
tonen.  
 

Gastles 
Aanstaande vrijdagmiddag komt er iemand ons een gastles geven in het kader van april, maand 
van de vrijheid.  
 

  



Testlab ‘Ik eet het beter’ 
Donderdag 30 maart hebben we in groep 7 meegedaan aan het Testlab van ‘Ik eet het beter’. We 
hebben veel geleerd over verschillende voedingsstoffen als eiwitten, vitamines, vetten, enz. We 
hebben proefjes gedaan om deze onzichtbare voedingsstoffen aan te kunnen tonen. De leerlingen 
hebben hun lesboekje en een ouderbrief (met op de achterkant een wedstrijdpuzzel) 
meegekregen naar huis om ook thuis hier over verder te kunnen praten. Achter op het lesboekje 
staat zelfs een recept voor een heerlijk toetje! 

    

     
 



Theoretisch verkeersexamen  
Op donderdag 6 april maken de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Deze 
wordt ’s ochtends afgenomen. Afgelopen donderdag (31 maart) hebben de leerlingen een 
pakketje meegekregen naar huis met de verkeersregels en verkeersborden, zodat ze deze nog 
goed kunnen oefenen. Ook is er de mogelijkheid oefenexamens te maken op http://examen.vvn.nl 
 
Fietsenkeuring 
Wanneer het theoretisch verkeersexamen met een goed resultaat is afgerond, mogen de 
leerlingen ook praktisch verkeersexamen doen. Dit examen staat gepland op dinsdag 23 mei. Op 
maandag 15 mei vindt hiervoor een keuring van de fietsen plaats. Het is belangrijk dat de 
leerlingen van groep 7 op die dag op een geschikte fiets naar school komen. Wordt de fiets 
afgekeurd, dan mag een leerling niet meedoen met het praktisch verkeersexamen! 
 
Vrijwilligers gezocht! 
Tijdens het praktisch verkeersexamen zijn vrijwilligers (hulpouders) onmisbaar en daarom worden 
per school 2 ouders / verzorgers gevraagd om bijv. een controlepost te bezetten. Voor de 
leerlingen van groep 7 is de startplaats van het verkeersexamen bij de Sint Henricusschool aan de 
Jonkheer M.W.C. de Jongestraat in Klazienaveen. De verzekering van de vrijwilligers en leerlingen 
wordt door Veilig Verkeer Nederland geregeld.  
 
Bent u in de gelegenheid namens onze school vrijwilliger te zijn op dinsdag 23 mei? U kunt zich 
aanmelden bij juf Wilma. Graag uiterlijk maandag 10 april.  
 

 

Groep 8 
 

 
Bezoek Atlas Theater  
Vorige week was het “De week van het geld”. We zijn naar een voorstelling naar het Atlas theater 
geweest. Het was een leerzame interactieve show over geld.  
 
Spelling 
Deze week plannen we het dictee over de woordpakketten 25 t/m 28.   
 
Wereldoriëntatie 
We werken deze week verder aan het project “Gezonde voeding”.  
 
Rekenen 
Deze week werken we aan doelen die bij “Gewicht” en “Temperatuur” horen.  
 
Musical 
Deze week krijgen de kinderen het boekje mee van de musical. Het is de bedoeling dat zij dit thuis 
zorgvuldig doorlezen en vervolgens 3 (4 mag ook) rollen kiezen. Daarna gaan we op school de 
rollen verdelen.  

http://examen.vvn.nl/

