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Agenda 
 
Woensdag 10 mei:  Schoolatletiek ochtend voor de leerlingen van de  

groepen 5 t/m 7.  
 
Woensdag 10 t/m vrijdag 12 mei:  schoolkamp groep 8 
 
Vrijdag 12 mei:  Uiterste inleverdatum stembiljet andere schooltijden 
 
Alvast noteren: 
Maandag 29 mei: schoolfotograaf  
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 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 
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Algemeen 
 
 
Afwezigheid meester Bob 
Enige tijd geleden hebben we u geïnformeerd over het feit dat meester Bob helaas ziek 
is. Via deze weg willen wij u laten weten dat meester Bob niet terugkeert als leerkracht 
op de Sint Theresia. Dit besluit is in goed overleg tussen meester Bob en het bestuur 
van Stichting Primenius tot stand gekomen. De komende periode gaan we gezamenlijk 
op zoek naar een passende vervolgstap in zijn loopbaan.  
Mogelijk neemt meester Bob op een later moment nog afscheid. Zodra hierover meer 
duidelijkheid is, wordt dit vanzelfsprekend gecommuniceerd. 
 
Tevredenheidspeiling 
In maart is de tevredenheidspeiling afgenomen. Ouders, leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 en het team hebben deze peiling ingevuld. De uitkomst zal in de volgende MR 
vergadering besproken worden. Vorige week hebben we de uitkomst van de 
verschillende peilingen in het team besproken. De ouderpeiling ligt iets lager dan het 
landelijk gemiddelde maar hoger dan de peiling in 2014 (61% van de ouders heeft de 
peiling ingevuld). De peiling van de leerlingen is zeer positief. Hoger dan het landelijk 
gemiddelde. De samenvatting van de ouder en leerling peiling zal nadat deze in de MR 
is besproken ook met u worden gedeeld. 
 
Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) en werkgroep verkeersouders 
In april heeft een herkeuring voor het Drents Verkeersveiligheidslabel plaatsgevonden. 
Voor de komende drie jaren is het kwaliteitskeurmerk van het Drents 
Verkeersveiligheidslabel verlengd. Hier zijn wij uiteraard trots op! 
Een vereiste voor het verlengen van dit veiligheidslabel is o.a. de participatie van ouders 
bij de verkeersveilige school. Wij zijn dan ook heel blij dat de oproep voor hulpouders 
verkeer inmiddels al twee ouders heeft opgeleverd! Mocht u zich ook willen 
aanmelden, dan kan dit uiteraard! 
 
Van de Oudervereniging 
De opbrengst van de broden actie is € 850,00. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Van dat 
geld hebben we tijdens de koningsdagspelen alle kinderen op poffertjes kunnen 
trakteren. De kinderen waren hier zeer enthousiast over. We zullen jullie informeren 
waar het overige bedrag voor zal worden ingezet. Goede ideeën zijn altijd welkom. 
Iedereen bedankt voor de inzet. 
 
Opbrengst sponsorloop Stichting Joëlle’s Helping Hand 
De sponsorloop van groep 7 en 8 heeft maar liefst € 237,60 opgeleverd! Hartelijk dank 
voor uw steun. Een geweldig bedrag!  
 



  

Algemeen 
 
Mobiele telefoons 
Er zijn leerlingen die een mobiele telefoon mee naar school nemen. Voor de goede orde 
willen wij de schoolafspraken rondom mobiele telefoons nogmaals onder uw aandacht 
brengen: 

- Op het schoolterrein gebruik je je mobiele telefoon niet (dus ook niet om foto’s 
te maken of filmpjes te kijken o.i.d.) 

- Je mobiele telefoon zit op school in je jas of tas, of in de klas op een door de 
leerkracht gekozen centrale plaats 

- Het meenemen van een mobiele telefoon is geheel voor eigen risico 



 

Voorschool 
 
 
 

Vandaag heeft Lynn getrakteerd en a.s. woensdag zal zij voor het laatst de voorschool bezoeken. 
Wij willen Lynn heel veel plezier wensen bij juf Maria. 
Deze week is Finn gestart bij ons op de voorschool. We hopen dat Finn met veel plezier bij ons 
komt spelen. 

 

Groep 1 en 2 
 
 

Thema 
Het thema voor de periode tot en met juni is nogal divers.  

Er stond vanochtend een raar "ding" op de thematafel. Al kijkend en ontdekkend kwamen we tot 

de slotsom dat het een heuse tijdmachine was. Wat zou je daar allemaal mee kunnen? Naar welke 

tijd zou je willen reizen of wie zou je willen ontmoeten bij het reizen door de tijd? Dat leverde een 

leuk gesprek op. Op basis daarvan kijken we waar we de komende weken aandacht aan gaan 

besteden.  

N.a.v. het boek Eend en de tijdmachine gaan we allerlei begrippen rondom tijd bespreken. Als 

eerst gaan we deze week ook kennis maken met de tijd die "het langst geleden" is.  

Letter van de week (groep 2)  
Deze week is de u de letter van de week. Deze korte klank wordt uitgesproken als de u (en niet als 
de uu). De kinderen mogen voorwerpen meenemen waar de letter u te horen is. De u van: kunst, 
hut, bus, kus, mug, brug, jurk, rups 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.  
 
Nieuwe leerlingen  
Na de paasdagen is Brian Novinszki weer in de groep (terug) gekomen. Vanaf deze week heten we 
Lynn Rozema van harte welkom in de groep. We hopen dat ze beiden een leuke tijd zullen hebben 
in onze groep.  
 
Andere juf op donderdag  
Komende donderdag zal juf Maria afwezig zijn. Juf Wilma zal de werkzaamheden in de groep 
overnemen.  
  



 
Groep 3 
  
 

Lezen 

Het onderwerp deze kern is kunstschatten. Door ons schoolproject hebben we het al veel over 
kunst en gaan we ook veel leren over de verschillende soorten kunstenaars.  
Bij het lezen ligt het accent meer op eigen kunst en schatten. Misschien vindt je wel een schat in je 
broekzak? Zelf kunst maken is een onderdeel waar we ons zeker ook mee bezig gaan houden. 
 

leeskriebels 

Een aantal kinderen is vorige week weer flink aan de slag gegaan met hun eigen leeskriebel mapje. 
Ze hebben zich laten inspireren door de meiden die hun diploma al gehaald hebben. 
Ook als je niet de hele bladzijde vol hebt met kruisjes, mag je best je mapje eens meenemen om 
aan juf te laten zien hoe goed je je best doet met het lezen. 
 
Rekenen 
Deze week besteden we met rekenen aandacht aan het verdelen van aantallen in gelijke groepen. 
Dit is een voorbereiding op de tafelsommen die in groep 4 aangeboden gaan worden.  
Een goed beeld hebben bij een som, hoe het er dan echt uit zou zien als je het ook daadwerkelijk 
neerlegt met blokjes bijvoorbeeld, is erg belangrijk voor het rekenbegrip van kinderen. Dit is wat 
we vandaag en morgen zullen doen, voordat we 'echte' sommen gaan maken. 
 

 
Groep 4  
 

Rekenen 
Deze week oefenen we verder aan de volgende leerdoelen. 
Automatiseren  

 Het volgende tiental kunnen bepalen 

 Het vorige tiental kunnen bepalen 

 Sprongen van 10 verder 

 Sprongen van 10 terug 

 Plussommen over de 10 

 Minsommen over de 10 

 Plussommen met tientallen 

 Minsommen met tientallen 

 Plussommen over het tiental 

 Minsommen over het tiental 

 Tafels 2 t/m 5 en 10.  

 Een aantal kinderen heeft het kleine tafeldiploma al mee naar huis kunnen nemen. 
 
Ook oefenen we deze week nog verder met verhaaltjessommen tot 20 , tot 100…. 
 



Spelling 
De kinderen maken deze week woordpakket 30; het op de juiste manier van verkleinwoorden 

schrijven! 

1. Zeg het woord zachtjes voor jezelf. 

2. Herken je een verkleinwoord? Schrijf eerst het woord op, dan het verkleinstukje. 

3. Lees nog een keer na of het je het goed geschreven hebt. 

 
 

 Groep 5 
09-05-2017 dictee woordpakketten 29 t/m 32 
16-05-2017 controledictee woordpakketten 25 t/m 32 
 
Spelling 
Deze week gaan wij aan de slag met woordpakketten 31 en 31. Volgende week dinsdag hebben we 
het signaaldictee van de woordpakketten 29 t/m 32 en een week later 16 mei hebben wij het 
controledictee van de woordpakketten 25 t/m 32.  
 
math 
Deze week gaan we aan de slag met verhaalsommen. Hoe maken we deze lastige sommen ook 
alweer?  
 
Moestuintjes 
Voor de vakantie hebben we onze kleine moestuintjes klaar gemaakt. Het is tijd voor sommige 
plantjes om ze te verpotten. Mocht u thuis blikjes/potjes en potgrond hebben wat wij op school 
mogen gebruiken wilt u dit aan uw zoon/dochter meegeven? Alvast bedankt! 
 

 

Groep 6 
 

 
Rekenen 

Deze week werken we aan de volgende onderdelen: 

 Schattend rekenen 

 Keersommen 

 Oppervlakte en omtrek  

 Werken met het metriekstelsel  
 

Spelling 
Deze week herhalen we de woordpakketten 25 t/m 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.  
Het dictee van woordpakket 25 t/m 32 is op donderdag 11 mei. 



Op donderdag 18 mei hebben we een voortgangsdictee van alle woordpakketten dit tot nu toe 
aangeboden zijn. 
 
Wereldoriëntatie  
Vanaf deze week gaat ons project over ‘programmeren’.  
Op dinsdag starten we met de groepen 4 t/m 8 in het thema Kunst! 
 
Topografie 

Op maandag 29 mei hebben we een topografie toets van Oost – Nederland.  
De kinderen krijgen zoals u gewend bent de bladen om te leren mee naar huis.  
 
Rapporten 
Mocht het rapport nog thuis zijn, zou u deze dan mee willen geven naar school? Alvast bedankt. 
 

 
Groep 7 
 

Donderdag 11 mei 
Deze hele week staat juf Marloes voor de groep, ook donderdag.  
 
Rekenen: 
Deze week werken we aan de volgende doelen:  

 Ik kan een kommagetal keer duizend uitrekenen. Ik schuif de komma 3 plaatsen door naar 
rechts. 

 Ik kan verhaalsommen van level G oplossen 

 Ik kan de lengte van iets opschrijven met een kommagetal.  
 

Spelling 

Deze week komen de woordpakketten 26 en 27 aan bod. 
Deze woordpakketten kunnen geoefend worden op Bloon.  
Vrijdag 12 mei dictee van woordpakket 25 t/m 28. 
 
Wereldoriëntatie  
Vorige week is het topografie blad van Europa mee naar huis genomen om te leren. De toets 
hiervan is dinsdag 16 mei. 
 

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 maandagochtend 15 mei vindt hiervoor een keuring van de 
fietsen plaats. Het is belangrijk dat de leerlingen van groep 7 op die ochtend op een geschikte fiets 
naar school komen. Wordt de fiets afgekeurd, dan mag een leerling niet meedoen met het 
praktisch verkeersexamen! 
  



 
De brief en de route van het examen zijn vandaag 8 mei mee naar huis gegeven! 
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.  
 
De moeders van Holly en Sem hebben zich aangemeld als vrijwilliger voor het praktisch 
verkeersexamen. Super! 
 

 

Groep 8 
 

 
Groep 8 gaat deze week, van woensdag t/m vrijdag, op schoolkamp. De kinderen worden om 
09:45 uur op school verwacht. We vertrekken rond 10:00 uur. Vrijdag zijn we rond 12:30 uur weer 
terug op school. Mocht u dringende zaken hebben dan kunt u tijdens het schoolkamp contact 
opnemen met De Kwartjesberg via telefoonnummer: 0599 - 564 200. 
 
Mocht u toch nog vragen hebben dan bent u van harte welkom.  
 


