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Agenda 
 
Dinsdag 23 mei:   15.30 uur   Teamvergadering 
Woensdag 24 mei:  19.30 uur  MR vergadering 
 
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei  School gesloten i.v.m. Hemelvaart 
 
Maandag 29 mei:   hele schooldag  schoolfotograaf  
 
Alvast noteren: 
5 t/m 9 juni: Leerlingen hele week vrij: Pinkstervakantie 
Dinsdag 13 juni v.a. 15.00 uur Tentoonstelling Kunst in de Klas 
Woensdag 14 juni v.a. 12.00 uur Tentoonstelling Kunst in de Klas 
Maandag 19 juni: Schoonmaakavond alle groepen 
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 en dinsdag  

Juf Monique Deze week niet aanwezig 

Juf Marian Dinsdagochtend en woensdag 
Juf Monique en juf Wilma zijn woensdag afwezig i.v.m. Directie Beraad. 
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Algemeen 
 

Eerste Heilige Communie 
De afgelopen periode hebben de communicantjes (Linde, Berit, Floris, Dennie, Sterre, 
Reinout, Hanne, Lieke, Maurits en Anouk) hard gewerkt aan de voorbereidingen onder 
leiding van Anneke van der Kolk en Gea Schulte en afgelopen zaterdag is deze periode 
afgesloten met hun Eerste Heilige Communie. Wat zagen ze er prachtig uit! Van harte 
gefeliciteerd! We hopen dat jullie zaterdag een hele mooie dag hebben gehad.  
 
Kunst in de klas 
In alle groepen wordt momenteel heel hard gewerkt aan het thema ‘Kunst’. Om alle 
belangstellenden in de gelegenheid te stellen ook mee te genieten organiseren wij op 
dinsdag 13 juni v.a. 15.00 uur en woensdag 14 juni v.a. 12.00 uur de tentoonstelling 
‘Kunst in de klas’. Komt u ook een kijkje nemen op één van deze dagen?  
 
Andere Schooltijden 
Vorige week hebben alle leerlingen een brief meegekregen met de uitslag van de 
stembiljetten van de ouders m.b.t. Andere Schooltijden. We hebben begrepen dat niet 
al deze brieven de ouders bereikt hebben. Vandaar hier nogmaals de uitslag: 
82 % van de ouders (gezinnen) heeft een stem uitgebracht  
83 % stemt voor het vijf gelijke dagen model  
17 % stemt voor handhaven huidige schooltijden  
 
De opmerkingen die op de stembiljetten geschreven staan nemen we in behandeling.  
 
Het team heeft zich vorige week unaniem uitgesproken vóór het vijf gelijke dagen 
model. Dit voorgenomen besluit wordt op woensdag 24 mei a.s. aan de MR 
voorgelegd. De MR heeft namelijk instemmingsbevoegdheid. Na bespreking in de MR 
worden alle ouders / verzorgers per brief op de hoogte gebracht van het besluit.  
I.v.m. de vrije dagen rondom Hemelvaart zal deze brief in de week van 29 mei 
verspreid worden.  
 
Fidget spinners 
De fidget spinners zijn op dit moment een enorme rage. Hoewel wij hier begrip voor 
hebben, is er als team besloten dat de spinners niet meer mee mogen in de klas. De 
kinderen mogen in de pauze spelen met de spinner. Wanneer de spinner mee 
genomen wordt in de klas geeft de leerkracht deze aan het einde van de dag 
weer mee naar huis. Wij vinden dat wanneer een hele klas er mee speelt dit geen rust 
brengt tijdens de les. 
 
Mediavermeldingen bezoek Ben Feringa op website 
Op de website van school (www.sinttheresiaschool.nl) vindt u links naar de 
mediavermeldingen rondom het bezoek van Ben Feringa van 6 april jl. Wanneer u naar 
de website gaat, ziet u op de startpagina hiervan een vermelding. 
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Voorschool 
 

 
 

Thema 

Deze week zijn we bezig geweest met het benoemen van de vormen en kleuren. Het puzzelen 
kwam ook extra aan bod deze week.     
 

Knutselmaterialen 

Onze botervlootjes en glazen potjes raken op. We zouden het erg fijn vinden als u die voor ons wilt 
sparen.  
 
Oudercommissie  
Onze oudercommissie is compleet.  
We heten Melanie, mama van Dean, Carina, mama van Thijs en Miriam, mama van Levi welkom bij 
ons in de oudercommissie.  
 

 

Groep 1 en 2 
 
 

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

Met de tijdmachine reizen we ook naar de tijd van de beroemde kunstenaars. Wie was Vincent 

van Gogh? De kinderen gaan een "selfie" maken, maar dan uit de tijd "heel lang gelden". Toen 

noemden ze dat een zelfportret.  

Letter van de week (groep 2)  
Deze week gaan we alle aangeboden letters nog eens herhalen.  
 
De dagen van de week  
In de klas hebben de kinderen veel steun aan de weekwijzer wanneer het gaat om het tijdsbesef in 
de week. We kijken iedere ochtend welke dag het vandaag is, maar ook welke dag het morgen en 
overmorgen is en welke dag het gisteren of eergisteren was. Op de weekwijzer heeft elke dag zijn 
eigen kleur.  
 

  



 
Groep 3 
  
 

Lezen 

Deze week sluiten we kern 10 al weer af. We doen dit door middel van een spellingstoets en het 
lezen van de wel bekende woordrijtjes.  
Het is mooi om te zien dat er een aantal kinderen echt flinke sprongen vooruit maken met het 
lezen. Ze vertellen dat dit komt doordat ze thuis zo flink aan het oefenen zijn! Dit is goed om te 
horen, dus bij deze, een compliment voor alle papa's en mama's die thuis zo flink met hun kind 
aan de slag zijn gegaan!  
 

leeskriebels 

Deze week hebben we een gele en een roze leeskriebel uitgedeeld! We blijven goed aan de slag 
met z'n allen. Het wordt wel spannend wie er nu als eerste het grote leesdiploma gaat halen..... 
Vorige week heeft Sophie haar diploma gehaald! Alsnog gefeliciteerd Sophie, knap gedaan. 
 
Rekenen 
Deze week besteden we aandacht aan verhaal sommen. Begrijpen wat je leest of ziet is niet alleen 
belangrijk bij het lezen, maar zeker ook bij rekenen. We gaan hier flink mee oefenen! 

 
 
Groep 4  

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

 Tafels 2 t/m 5 en 10.  
Ook oefenen we deze week nog verder met verhaaltjessommen tot 20 , tot 100…. 
 
Spelling 
Deze week herhalen we woorden n.a.v. het gemaakte dictee van vorige week. 

 

 Groep 5 
 
Spelling 
Deze week gaan wij aan de slag met woordpakket 33.  
 
  



math 
Deze week gaan we van alles wat we gehad hebben even weer herhalen. 

 geld 

 Verhoudingstabellen 

 Rekenen met tijd 

 Getalbegrip 

 Klokkijken  

 tafels 

 
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.  
 
Kunst 
Op dinsdagmiddag zijn wij met de groepen 4 t/m 8 druk bezig met het project kunst. Ook in de klas 

zelf maken we hele mooie kunstwerken. 

 
 

Groep 6 
 

 
Rekenen 

Deze week herhalen we alle doelen.  
Volgende week starten we met de cito E6. 

 
Spelling 
Deze week herhalen we alle afspraken.  
 
Wereldoriëntatie  
Vanaf deze week ronden we het project programmeren af.  
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.  
 
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! 
 



CITO eind groep 6 

Dinsdag 30 mei starten we met de CITO eind groep 6.  
In de ochtend wordt de CITO afgenomen, zou u er aan willen denken afspraken voor de dokter, 
tandarts, etc. in de middag te plannen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 
Groep 7 
 

Rekenen: 
Deze week werken we aan het volgende doel:  

 Ik kan een staafdiagram maken van dingen die ik geteld heb. 
 

Spelling 

 Deze week komen de woordpakketten 30 en 31 aan bod. 
 Deze woordpakketten kunnen geoefend worden op Bloon.  
 
Wereldoriëntatie  
Deze week beginnen we met topografie aan West-Europa. 
 

Vanaf deze week gaat ons project over ‘programmeren’. 
  
Elke dinsdag werken we met de groepen 4 t/m 8 in het thema Kunst! 
 
Fietsenkeuring 
Alle leerlingen van groep 7 mogen aan het praktisch verkeersexamen deelnemen. Dit examen 
staat gepland op dinsdag 23 mei.  
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 
 

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.  
 
Topgrafie 
Deze week maken we onze topografiewerkbladen af. Daarna volgt er een toets.  
 
Spreekbeurt 
De spreekbeurten worden gepland. De kinderen kiezen zelf een datum en tijdstip. Heel veel 
succes! 


