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Agenda 

Dinsdag 11 april                            19.30 uur         OV-vergadering 
Woensdag 12 april                       19.30 uur                 MR-vergadering 
 
Donderdag 13 april                       15:30 uur                Teamvergadering  
 
 
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, dinsdag en woensdag 

Juf Monique Woensdag 

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. 
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Algemeen 
Koningsspelen 21 april 2017 

 
Koningsspelen 
Zoals u intussen al heeft kunnen lezen vieren we op vrijdag 21 april koningsdag op 
school! Het programma ziet er erg leuk uit. We hopen op mooi weer en vele blije 
gezichten. Het feest wordt vast en zeker nog leuker wanneer de kinderen zo veel 
mogelijk in het oranje gekleed zijn. Wilt u er wel rekening mee houden dat de kinderen 
spelletjes gaan doen in deze kleding? 
Alle groepen gaan deze morgen naar school. We starten om 8.30 op het plein met de 
koningsdans ‘okido’. U bent natuurlijk welkom om deze dans even te bekijken. 
Vervolgens gaan we naar binnen om gezamenlijk te ontbijten. Wilt u, uw kind(eren) een 
bord, beker en bestek, voorzien van naam mee naar school geven. Daarna gaan de 
kinderen in groepjes spelletjes doen. (We hopen dat er zich genoeg ouders opgeven om 
te helpen).  
Mocht u zich nog niet opgegeven hebben, en het toch leuk vinden om te komen helpen. 
Kunt u zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden of bij juf Annemiek. 
De kinderen hoeven deze dag geen fruit/drinken mee. 
Voor groep 1,2 en 3 eindigt de morgen om 12.00 uur.  
De groep 4,5,6,7 en 8 zijn om 14.15 uur vrij. Zij moeten brood en drinken voor tussen de 
middag meenemen.  
 

Bezoek Ben Feringa 
Afgelopen donderdag was professor doctor Ben Feringa bij ons op school. Wat 
hebben we genoten! En wat was er enorm veel belangstelling van de pers! Op 
de website zijn inmiddels de foto’s geplaatst die door school zelf gemaakt zijn. 
We zijn nog aan het bekijken of het mogelijk is een link naar de items die via 
diverse media uitgezonden zijn op de website te plaatsen, zodat deze terug te 
zien zijn. Kijkt u ook op de website?  

 



  

Algemeen 
 
Pasen 
Woensdag 12 april vieren we Pasen op school.  
We beginnen met de viering in de kerk, waarbij u uiteraard van harte welkom bent, en 
aan het einde van de ochtend hebben we in alle groepen een Paasbrunch. Zou u zo 
vriendelijk willen zijn om een bord, bestek en beker mee te geven naar school? Alvast 
bedankt.  

 
Schoolviering in de kerk/vastendoosjes 
Woensdag 12 april a.s. gaan we met de kinderen van alle groepen naar de kerk. We 
hebben hiervoor een leuke viering gemaakt. Pastor Myriam zal deze viering onze 
voorganger zijn.  
We hopen dat heel veel kinderen het vastendoosje/flesje voor woensdag mee naar 
school nemen zodat deze op woensdag in de kerk naar voren kunnen worden gebracht 
een aangeboden kunnen worden aan de vastenwerkgroep. Mocht het vastendoosje 
kwijt zijn geraakt, dan is dit geen probleem en mag het geld ook gewoon in een 
enveloppe of zakje. Wie weet halen we nog meer geld op dan vorig jaar.  
 
Schooltuin 
Het voorjaar is weer begonnen en alles begint weer te groeien en te bloeien. Ook in de 
St. Theresia schooltuin moeten de zaden en bonen weer in de grond.  
Vanaf maandag 1 mei kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 weer elke 
maandagmiddag (na schooltijd) lekker bezig op de tuin. Zaaien, wieden en oogsten. Alle 
onderdelen komen aan de orde.  
En wat we oogsten, wordt verdeeld onder de deelnemers, zodat de papa's en mama's 
er ook van kunnen genieten.  
Omdat 1 mei nog best ver weg is, hebben we een extra middag ingelast om alvast een 
begin te maken. Op dinsdag 18 april vanaf 15.15 uur gaan we beginnen met zaaien en 
poten.  
Kom je ook helpen? Geef je op via fenneke.mensen@kpnmail.nl .Tot 18 april! 
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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 
Afgelopen week hebben wij samen gewerkt aan de paasmandjes. Alle paasmandjes zijn nu klaar. 
Het staat erg gezellig in ons lokaal. 
 
Woensdag 19 april willen wij de ouders van de voorschool uitnodigen om gezamenlijk ons thema 
af te sluiten. Wij verwachten u om 11.30 uur bij ons in het lokaal. Kunt u zelf niet? Dan mag opa, 
oma, oom of tante ook komen.  
 

 

Groep 1 en 2 
 
 

Thema 
Tot de meivakantie werken we nog aan het thema Lente. We zijn bezig om beter te kijken naar het 

weer. Daarbij stond de afgelopen twee weken de temperatuur centraal. We hebben ontdekt dat 

een thermometer handig is om de temperatuur te meten, want ons gevoel geeft soms 

verschillende signalen.  

We hopen deze week op zonnig weer om te kijken wat schaduw nu eigenlijk is. We hebben al wel 

ontdekt dat er voor schaduw zonneschijn of lampen nodig zijn.  

 
Letter van de week (groep 2)  
Deze week is de ee de letter van de week. Deze lange klank wordt ook zo uitgesproken. De 
kinderen mogen voorwerpen meenemen waar de klank ee te horen is. De ee van: eekhoorn, eend, 
eenhoorn, been, peen, zeep enz. We maken er in de klas een woordkaart van en aan het eind van 
de week krijgen de kinderen het voorwerp weer mee naar huis.  
 
Ik wil een prentenboek 
Vanaf 7 april kunt u voor slechts 2 euro het prentenboek De Gruffalo kopen bij de bekende 
boekhandels. Een boek waar kinderen steeds weer erg van kunnen genieten.  

 
Groep 3 
  

 
Lezen 
We zijn vorige week bezig geweest met het lezen van samengestelde woorden, zoals boomhut 
boomtak – fietsbel – fietswiel. 
Ook hebben we tweelettergrepige woorden gelezen. Dit zijn woorden die soms eerst wat moeilijk 
zijn. De strategie van het hakken en plakken werkt hier namelijk niet, de kinderen moeten echt het 
woord doorzien. Het zijn woorden zoals duiven – ruiten – voeten. Over het algemeen wennen de 
kinderen snel aan de nieuwe manier van lezen.  



 

leeskriebels 

 
In totaal zijn er al 2600 bladzijden gelezen!  
De eerste twee roze leeskriebels zijn uitgedeeld en er zijn een aantal kinderen die hem al bijna 
verdienen! Dat betekent dat we volgende week een grote sprong gaan maken! Wauw! 
 
Rekenen  
Deze week gaan we verder met sommen boven de 10! We gaan kijken hoe de getallen zijn 
opgebouwd en wat een handige manier is om de sommen uit te rekenen. 
 
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 : 1,  2, 3, 4, 5, (6, 7, 8, 9,) en 10 inoefenen. 
Bovendien zijn we begonnen met de controle van wie het klein tafeldiploma definitief heeft 
gehaald! 
 

Taal/Spelling 

Leerdoelen  
Spelling: 
ou, au, ij, ei, uw, eeuw, ieuw, ch(t), cht, gt woorden 
Voor spelling maken we woordpakket 28, dit betreft samengestelde woorden.  
Bijvoorbeeld woorden als sleutelhanger, autodeur. 
Na woordpakket 28 is er alweer het volgende signaleringdictee. 
 
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. 
 
We hopen dat het een goede 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 afgelopen dinsdag het dictee gehad. Dit dictee is heel erg goed gemaakt! Super! 
Deze week gaan we aan de slag met woordpakket 30. Bij deze woorden hoor je een u maar je 
schrijft de e zoals in babbelen en knipperen.   
 
math 
Vorige week zijn we aan de slag geweest met meten. Vorige week hebben we de omtrek gemeten. 
Deze week gaan we oefenen met de oppervlakte en aan de slag met plus- en minsommen onder 
elkaar uitrekenen 
 
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 

De doelen die deze week aan bod komen zijn:  
Ik kan de oppervlakte en omtrek van een figuur berekenen;  
Ik begrijp een legenda van een kaart.  
Ik kan verhaalsommen oplossen 

Ik kan de inhoud bereken, ook kan ik inhoudsmaten omzetten. 
 



Spelling 
Deze week gaan we aan het werk met de woordpakketten 31 en 32. 
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. Tevens 
krijgen de kinderen weer een overzicht van de woordpakketten mee naar huis.  
 

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

 
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 m.b.v. een verhoudingstabel vreemde valuta omrekenen. 
- Ik weet wat een seconde is en kan van minuten naar seconden overstappen.  
- Ik kan uitreken hoeveel tijd er zit tussen 2 tijdstippen  
- Ik kan sommen met getallen tot 100.000 uitrekenen. 
- Als een bepaald percentage bekend is, kan ik uitrekenen hoeveel 100% is. 
 
Spelling 

Deze week komt woordpakket 25 aan bod. 
Dit woordpakket kan geoefend worden op Bloon.  
 
Engels 

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

Vandaag hebben de leerlingen die het filmpje nog niet hebben gepresenteerd hun presentatie. 
 
  



Uitslag theoretisch verkeersexamen 
Op donderdag 6 april hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. 
Voor dit examen moesten twee thema’s (20 vragen) in het examen-boekje gemaakt worden. 
Gekeken naar de scores op die twee thema’s, was slechts 1/3 van de leerlingen geslaagd. We 
hebben echter ook meteen een derde thema gemaakt. Dit derde thema geldt als herexamen. Alle 
leerlingen die in de eerste twee thema’s te veel fouten hadden gemaakt, hadden genoeg opgaven 
goed in het derde thema. Dit betekent dat alle leerlingen van groep 7 geslaagd zijn voor het 
theoretisch verkeersexamen! Van harte gefeliciteerd! 
Het valt op dat veel kinderen nog moeite hebben met de verkeersregels wanneer vragen rondom 
verkeerssituaties ‘in de stad’ gesteld worden. Voor het praktisch verkeersexamen, wat in 
Klazienaveen gaat plaatsvinden, is het van belang dat u met uw kind in de praktijk gaat oefenen! 

 

Fietsenkeuring 
Alle leerlingen van groep 7 mogen dus ook aan het praktisch verkeersexamen deelnemen. 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 
 

 
Eindtoets 
Volgende week wordt de eindtoets afgenomen op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 
april. De kinderen hebben vorige week een brief meegekregen over deze eindtoets. Mocht u nog 
vragen hebben dan hoor ik het graag. 
E: mark.jakobs@primenius.nl 
T: 0591 349275  
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 29 en 30.  
 
Wereldoriëntatie 
We werken deze week verder aan het project “Gezonde voeding”.  
 
Rekenen 
Deze week herhalen we de domeinen.  
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