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Agenda 

 
Vrijdag 21 april 2017 Koningsspelen. De kinderen van groep 1/2 gaan deze 
ochtend ook naar school. De leerlingen van de groepen 1 t/m 3 zijn om 12.00 
uur vrij. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 zijn om 14.15 uur vrij. 
 
‘Mei’vakantie: Van 24 t/m 28 april is de school gesloten. Op maandag 1 mei 
worden alle kinderen weer op school verwacht.  
 
Maandag 1 mei:  ouderavond ‘andere schooltijden’. Aanvang 19.30 uur.  
 
Alvast noteren: 
Maandag 29 mei: schoolfotograaf. Deze week krijgen de leerlingen een 
opgaveformulier mee waarop u kunt aangeven of u ook een broer/zus foto wilt 
laten maken.  
Donderdag 22 juni: schoolreisje groep 1 / 2 naar Plopsa Indoor Coevorden 
Maandag 26 juni: schoolreisje groepen 3 t / m 7 naar Avonturenpark 
Hellendoorn 
 
Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Dinsdag en woensdag 

Juf Monique Deze week niet aanwezig 

Juf Marian Dinsdag  

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. 
 

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


 
 
 
  

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.  
 
Hoofdluis geconstateerd 
Een ouder attendeerde ons er op dat bij het eigen kind hoofdluis is geconstateerd. Wij 
vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.   
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij 
vragen u om bij uw kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten de haren te 
controleren op hoofdluis. Bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) verzoeken wij 
u dit zo spoedig mogelijk te melden aan school.   
* Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft 
tegelijkertijd behandelen.   
* Dagelijks met een speciale stalen netenkam het natte haar (met crèmespoeling in het 
haar glijdt de kam het makkelijkst door het haar) intensief kammen gedurende twee 
weken is even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel. Mocht u naast het 
kammen ook een anti-hoofdluismiddel willen gebruiken, vraagt u dan advies bij een 
drogist.   
* Het is onnodig om het haar met een anti-hoofdluismiddel te behandelen wanneer u 
geen hoofdluizen of neten heeft gevonden.   
* Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.   
Voor meer informatie over hoofdluis: https://www.ggddrenthe.nl/publiek/mijn-
kind/hoofdluis.html  
Na de ‘mei’vakante worden alle leerlingen op school weer gecontroleerd door het LOT 
team op hoofdluis en/of neten.  
 
Schoolplein rookvrij  
Wanneer de leerlingen op school zijn, is het schoolplein rookvrij. Wilt u wanneer u op 
uw kind staat te wachten nog even een sigaretje roken, dan verzoeken wij u dit buiten 
het plein te doen.  
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Algemeen  
 
Gezocht: Hulpouder(s) verkeer!  
Voor het komende schooljaar zijn wij op zoek naar een hulpouder verkeer, die samen 
met school de praktische verkeersactiviteiten wil helpen voorbereiden en uitvoeren. 
Iets voor u? Meerdere hulpouders mag natuurlijk ook! U kunt zich aanmelden bij juf 
Wilma.  

 

 

 
 



Algemeen 
 

 
 
Wanneer u de naam van Myriam Oosting bij de aanmelding vermeld krijgt u ook na 1 
april de korting. 
 
Nieuw vanuit de MR 
De afgelopen periode heeft de MR meerdere keren vergaderd. Onderwerpen zijn onder 
andere geweest de begroting van de school en uiteraard de verkiezingen voor een 
nieuwe kandidaat vanuit de ouders die zitting neemt in de MR. 
Vanuit de ouders hebben zich in eerste instantie twee mogelijke kandidaten gemeld. 
Eén van beide heeft zich echter teruggetrokken. Hierdoor is de procedure veranderd en 
gaat de overgebleven kandidaat, vanaf volgend schooljaar zitting nemen in de MR. In de 
komende weken zal er in ‘t Informantje een bericht komen waarin het nieuwe MR-lid 
zichzelf voorstelt. 



Voorschool 
 
 
 

 
 
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. Ook hebben we al ontdekkingen 

gedaan wat betreft de wind. Waar komt die eigenlijk vandaan?  

 
Letter van de week (groep 2)  
Deze week gaan we de aangeboden letters herhalen. Dat zijn er al behoorlijk veel hoor! 
Medeklinkers: p, l, k, d, s, n ,j, v, g, r, w, t, b, z en m. Lange klanken: aa, oo en ee. Korte klanken: e, 
i, o en  a. Het lukt zelfs al om met deze letters woorden te maken. Knap hoor!  
 

 
Groep 3 
  

 
Lezen 
We sluiten deze week kern 9 af. We doen dit door middel van een leestoets bij juf. De kinderen 
mogen in 1 minuut zoveel mogelijk woorden lezen.  
 
Na de meivakantie beginnen we met kern 10. 
 

leeskriebels 

 
We houden goed in de gaten hoeveel bladzijden er al gelezen zijn door de hele klas. Zo af en toe 
bouwen we een stapel met boeken om precies te kijken hoeveel dat er nou zijn! We zijn erg trots 
op onszelf maar zeker ook op elkaar. 
 



Rekenen  
Deze week maken we een toets om te kijken of we alle leerdoelen die de afgelopen weken zijn 
aangeboden onder de knie hebben. 
 

 
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’s, 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. 
 
Wereldoriëntatie 
De kinderen hebben gewerkt aan het thema water/ waterkringloop.  
We hebben ook moestuintjes van groep 5 gekregen. Deze geven wij 3 x in de week water en 
hopen dat ze door de goede verzorging van de kinderen groot worden. 
Na de meivakantie zullen we gaan starten met het thema: kunst. 
 
Rapporten 
Mocht het rapport nog thuis zijn, zou u deze dan mee willen geven naar school? Alvast bedankt. 



 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. 
 
Spelling 
Deze week gaan we de citotoets van spelling midden 5 nog een keer maken. Dit is om te kijken of 
we vooruit zijn gegaan met spelling. Dit is geen officieel meetmoment.    
 
math 
Deze week gaan we herhalen en automatiseren. Na de vakantie gaan we weer aan de slag met 
nieuwe leerdoelen: minsommen onder elkaar uitrekenen 
 
Werkstuk  
Vandaag zijn we begonnen met ons eerste werkstuk. Dit werkstuk gaat bijvoorbeeld over de 
eekhoorn, de das of walvissen en dolfijnen. De kinderen gaan alleen of in tweetallen hiermee aan 
de slag. Eerst maken de kinderen een woordspin over het dier (wat weten ze voordat ze het boek 
lezen?), daarna gaan ze het boek lezen en vullen ze de woordspin aan. Met behulp van deze 
woordspin bepalen de kinderen hoe de hoofdstukken van het werkstuk heten en waar ze over 
gaan vertellen. Vervolgens maken ze een titelpagina en schrijven ze een nawoord.  
Vanmiddag is iedereen heel enthousiast begonnen! 
 

 

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. Vanaf deze week is juf Marloes er. 
 
Rekenen 

Deze week werken we aan verhaalsommen.  
 
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.  
Het dictee van woordpakket 29 t/m 32 is op donderdag 4 mei. 
 

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. 
 



 
Groep 7 
 

Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zijn groep 6 en 7 samengevoegd, juf Annemiek staat 
deze dagen voor de groep, Juf Marloes is deze dagen ook aanwezig. Op donderdag heeft groep 7 
les van Juf Wilma.  
 
Rekenen: 
Deze week werken we aan de verhaalsommen. 
 
Spelling 

Deze week komt woordpakket 25 en 26 aan bod. 
Deze woordpakketten kunnen geoefend worden op Bloon.  
 
Wereldoriëntatie  
Vanaf deze week gaat ons project over ‘programmeren’. 
 
Fietsenkeuring 
Alle leerlingen van groep 7 mogen 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! Herhaalde oproep! 
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.  
 

 

Groep 8 
 

 
Eindtoets 
Deze week wordt de eindtoets afgenomen op dinsdag 18 en woensdag 19 april, met als reserve-
dag donderdag 20 april. Het zou fijn zijn dat u tijdens de afname geen afspraken maakt met 
huisarts, tandarts, etc. Mocht uw zoon of dochter tijdens de afnamedagen ziek zijn, wilt u dit dan 
telefonisch of per mail melden bij mij?  Dit i.v.m. het inhalen van bepaalde onderdelen. Alvast 
bedankt.   
E: mark.jakobs@primenius.nl 
T: 0591 349275  
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