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Agenda 
Maandag 15 mei  19.00 uur  Werkgroep Andere Schooltijden 
Dinsdag 16 mei  15.30 uur  Teamvergadering Identiteit 
 
 
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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Voorschool 
 

 
 

Thema 
Deze week starten wij met het thema: Kunst in de klas. Bij dit thema komen de kleuren/vormen 
aanbod maar ook het werken met verschillende materialen.  
Het moederdag cadeau was ook afgestemd op ons thema, de kinderen waren hier erg trots op! 
Onze kleine Picasso’s werken nu aan een prachtig doorkijk - schilderij.   
 
Knutselmaterialen 
Onze botervlootjes en glazen potjes raken op. We zouden het erg fijn vinden als u die voor ons wilt 
sparen.  
 
Oudercommissie  
Deze week krijgen de kinderen briefjes mee die moeten aanstaande donderdag 18 mei weer 
ingeleverd worden, ook als u geen belangstelling heeft.  
 

 

Groep 1 en 2 
 
 

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

Er stond vanochtend een groot ei in de klas.. De kinderen hadden al heel snel in de gaten dat dit ei 

te groot was voor een kuikentje. Uit dit ei kwam een grote dinosaurus… De kinderen vonden het 

maar spannend, maar gelukkig zijn er nu geen dinosaurussen meer. Ze leefde heel lang geleden. 

We hebben een leuk liedje gezongen over een stoere dino die kan brullen en de kinderen mogen 

deze week een dino en een skelet verven.  

Letter van de week (groep 2)  
Deze week is de f de letter van de week. De kinderen mogen voorwerpen meenemen die beginnen 
met de f. De f van: fiets, fabriek, fluit 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.  
 
Andere juf op donderdag  
Juf Maria en juf Melanie hebben een dag geruild. Daarom is juf Melanie deze week op maandag 
op school en juf Maria op dinsdag.  
  



 
Groep 3 
  
 

Lezen 

Wat zijn ze mooi geworden!! De Zonnebloemen van de kinderen van groep 3 (nog mooier dan de 
Zonnebloemen van Vincent van Gogh). Er zijn zelfs al andere juffen in de klas geweest om te 
vragen of ze er zelf 1 mogen hebben! 
U komt ze toch ook bewonderen aan het einde van ons Kunstproject? 
Deze week werken we verder aan ons project, maar oefenen ook met het lezen van woorden met 
een open- en een gesloten lettergreep. Dit is voor sommige kinderen lastig, want staat er nou mol-
len of mo-len? 
 

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 rekenen met geld. De munten van 1 en 2 euro 
en de biljetten van 5, 10 en 20 euro zijn ondertussen bekent bij de kinderen. We gaan hier op 
verschillende manieren mee aan de slag. 
Ook oefenen we met de sommen tot 10. Dit is iets wat de meeste kinderen al goed onder de knie 
hebben, nu proberen we het ze vlot te laten doen. 
 

 
 
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 31; woorden als buiten, dieren, verte, derde enz. 

 

 

 Groep 5 
16-05-2017 controledictee woordpakketten 25 t/m 32 
 
Spelling 
Dinsdag 16 mei hebben wij het controledictee van de woordpakketten 25 t/m 32.   
 
math 
Deze week gaan we van alles wat we gehad hebben even weer herhalen. 

 Rekenen met geld 

 Verhoudingstabellen 

 Rekenen met tijd 

 Getalbegrip 

 
Tafels/klokkijken  

We zijn allemaal al heel flink bezig geweest met de tafels. Echter heeft nog niet iedereen zijn/haar 

tafeldiploma. Zou u hier thuis ook nog even weer aandacht aan willen besteden? Ook klokkijken 

oefenen is erg belangrijk. Zowel de digitale als de analoge tijden. Dit kan al gemakkelijk door af en 

toe eens te vragen welke tijd het is op de klok.   

 
 

Groep 6 
 

 
Rekenen 

Deze week werken we aan de volgende onderdelen: 

 Verhaalsommen 

 Keersommen 

 Rekenen met kommagetallen 

 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.  
 
Op donderdag 18 mei hebben we een voortgangsdictee van alle woordpakketten die tot nu toe 
aangeboden zijn. 
 
Wereldoriëntatie  
Vanaf deze week gaat ons project over ‘programmeren’.  
Elke dinsdag werken 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. 
 
Squla  
Vorige week heeft u een licentie toegestuurd gekregen voor een proefperiode om squla thuis te 
kunnen gebruiken. Deze licentie verloopt na een maand automatisch. Enkele leerlingen hebben 
thuis geoefend, het zou fijn zijn als alle kinderen dit gingen doen. Een leuke manier om thuis te 
oefenen voor de cito! 
 

 
Groep 7 
 

Donderdag 18 mei 
Deze week staat Juf Wilma op donderdag voor de groep, de overige dagen juf Marloes 

Rekenen: 
Deze week werken we aan de volgende doelen:  

 Ik kan halven, kwarten en vijfden als kommagetal en als breuk schrijven 

 Ik snap hoe seconden, minuten en uren met elkaar te maken hebben. Ik kan uren in 
minuten omzetten en minuten in seconden. 

 Ik weet dat er 24 uur in een dag zit, 7 dagen in de week en ongeveer 30 dagen in een 
maand en 12 maanden of 365 dagen in een jaar en kan hiermee rekenen.  
 

Spelling 

Deze week komen de woordpakketten 29 en 30 aan bod. 
Deze woordpakketten kunnen geoefend worden op Bloon.  
 
Wereldoriëntatie  
Topografie toets van Europa op 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 heeft hiervoor een keuring van de 
fietsen plaatsgevonden.  
 
De brief en de route van het examen zijn vorig week maandag 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! 
Ouders kunnen zich nog aanmelden om met de klas mee te fietsen naar Klazienaveen. 
 
 
 

 

Groep 8 
 

 
Schoolkamp 
Ik hoop dat de kinderen het leuk hebben gehad tijdens het schoolkamp. Juf José en ik kijken terug 
op 3 fantastische dagen met veel gezelligheid en plezier. We hebben genoten.  
 
Rekenen 
Deze week werken we aan een droomhuis of droomkamer. De kinderen zijn bezig met het 
ontwerpen van hun droomhuis of droomkamer. Hierbij maken ze ook gebruik van de computer en 
iPad. Later richten ze hun project in en berekenen ze ook de kosten hiervan.  
 
Spelling 
Vrijdag a.s. hebben de kinderen een dictee over de woordpakketten 29 t/m 32.  
 
 
 


