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Agenda 
 
Maandag 13 juni: 15.30 uur Teamvergadering Zorg 
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 
Donderdag 15 juni: LOT controle (Luizen OpsporingsTeam) 
Maandag 19 juni: Schoonmaakavond alle groepen – zie volgende pagina! 
 
Alvast noteren: 
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 woensdagmiddag 

Juf Wilma is donderdag ook aanwezig maar staat dan voor de groep. 
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Algemeen 
 

Oproep schoonmaakavond 
Op maandagavond 19 juni willen wij de school een grote poetsbeurt geven. Hierbij 
kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Komt u helpen de speel- en leeromgeving van uw 
kind(eren) extra schoon te maken? We starten om 18.00 uur. Wij willen iedereen die 
mee komt poetsen vragen zich aan te melden bij de leerkrachten, zodat wij weten op 
hoeveel hulp wij kunnen rekenen. Meldt u zich a.u.b. uiterlijk donderdag 15 juni aan.  
Deze uitnodiging geldt nadrukkelijk voor zowel moeders als vaders! Als u komt helpen, 
neemt u dan uw eigen emmer en schoonmaakdoeken mee? Voor schoonmaakmiddel 
zorgen wij.  
I.v.m. scholingsverplichtingen van de leidsters, doet de Voorschool niet mee met deze 
schoonmaakavond.  
 
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?  
 
Oproep van de oudervereniging 
Voor het beschermen van de kleding tijdens het knutselen en verven willen we vragen 
of er ouders zijn die oude overhemden met lange mouwen hebben voor school. Wilt u 
de overhemden inleveren bij de leerkracht? Alvast bedankt. 
 
Schoolfoto’s zijn binnen 
De schoolfoto’s zijn afgeleverd op school! U kunt het setje (5 foto’s) van uw kind om 
12.00 uur of om 15.15 uur afhalen bij de leerkracht, tegen betaling van € 10,00. 
Wanneer u de gehele set afneemt, is de evt. gemaakte broertjes/zusjes foto gratis. 
Mocht u ook nog nabestellingen willen doen, dan kan dit door het formulier wat bij de 
set zit in te vullen en samen met het bedrag van de nabestellingen in de bijgevoegde 
envelop weer in te leveren.  
De foto’s dienen deze week, dus uiterlijk vrijdag 16 juni, opgehaald te worden. 



  

Algemeen 
 
Een bericht van onze bovenschools ICT-er. 
iPads schoolverlaters met betalingstermijn.  
Heeft u een iPad via Primenius gekocht met een betalingsregeling en gaat uw zoon of 
dochter naar het voortgezet onderwijs, dan ontvangt u vanuit Primenius deze maand 
via de mail informatie over de afwikkeling van deze huurkoopovereenkomst. 
U dient een keuze te maken tussen het inleveren van de iPad in goede staat of het 
afbetalen van de laatste termijn(en). 
Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar ipad@primenius.nl  
 
iPad aanbod leerlingen groep 3.  
Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 3 en wilt u voor hem of haar 
een iPad aanschaffen voor schoolgebruik?  
Dan kunt u gebruikmaken van het vrijblijvend aanbod van Primenius, via de 
educatiestore van Primenius kunt u overgaan tot aanschaf. Meer informatie staat op 
https://www.primenius.nl/de-stichting/ipad   
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u bellen met 0597-743100 of een mail sturen 
naar ipad@primenius.nl  
 
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app  
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-
niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de 
vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer 
beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de 
keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op 
www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar. 
Deze week krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 een ansichtkaart mee met daarop 
verdere informatie. Dit is een gratis app waarbij je een ruime keus hebt in het 
downloaden van e-books voor kinderen. Meer informatie kunt u ook vinden op de site 
www.vakantiebieb.nl  
 
Dansproject 
De komende vijf weken zullen de kinderen van alle groepen op dinsdag onder leiding 
van Ilse Brand kennis maken met verschillende vormen van dans. Er zal ook per groep 
een dans ingestudeerd worden. We willen u daarom vragen om de kinderen op deze 
dinsdagen gymschoenen mee te geven (dit geldt niet voor groep 1 en 2, zij hebben 
gymschoenen op school). 
Het gaat om de volgende dinsdagen: 13/6, 20/6, 27/6, 4/7, 11/7. 
De kinderen zullen de dans presenteren op dinsdagmiddag 18 juli. U bent hierbij van 
harte welkom. Binnenkort zullen we hierover meer bekend maken. We wensen de 
kinderen alvast veel dansplezier! 
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Algemeen 
 
25 juni gezamenlijke gezinsviering 
Een uur lang stilzitten in de kerk is soms wat moeilijk. Maar buiten vieren is heel wat 
anders! En helemaal als het een leuke, creatieve viering met mooie liedjes van onze 
kinderkoren is. Dat gaat dus binnenkort gebeuren. De gezinsvieringgroepen van onze 
parochie organiseren een leuke gezinsviering in de open lucht op zondag 25 juni om 
10.00 op het grasveld bij de kerk in Klazienaveen. En daarbij hoeft niemand een uur stil 
te zitten. Onze drie kinderkoren zullen zingen en het belooft een heel mooie viering te 
worden. 
 
Wie liever niet op de grond wil zitten kan het beste zelf campingstoelen of iets 
dergelijks meenemen.  
Wat u verder mee mag brengen is een blij gezicht en een open hart.  
Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie, thee, limonade en wat 
lekkers en voor de kinderen is er ook wat te doen. 
 
Bij slecht weer gaat de viering door in de Henricuskerk.  
Alle ouders en kinderen opa's en oma's en andere parochianen zijn van harte 
uitgenodigd! 
Graag tot ziens op 25 juni! 
 
Wat:   MHvD-gezinsviering waarin pastoor De Zwart en pastor Myriam voor zullen 
  gaan en drie kinderkoren 
Waar:  het veld bij de kerk van Klazienaveen 
Wanneer:  zondag 25 juni om 10 uur 
 



 

Voorschool 
 
 
 

Nieuwe leerling 
Voor de vakantie is Elise Cramer gestart bij ons in de groep. We hopen dat ze een erg leuke en 
leerzame tijd heeft bij ons op de voorschool. 

Thema 
Deze week sluiten we het thema : Kunst in de klas af. De kinderen krijgen donderdag alle knutsels 
mee. Op donderdag geven wij ook het Vaderdag cadeau mee. Kunt u zorgen voor een tasje waarin 
deze mee kan worden genomen. 
 
Tentoonstelling 
U heeft hierboven kunnen lezen dat er op dinsdag en woensdag een tentoonstelling is in de gehele 

school. Dit om het project kunst af te sluiten. Wij als voorschool hebben ook aan dit thema 

gewerkt. 

U kunt bij ons in de klas terecht op woensdag 14 juni vanaf 12:00 uur, de kinderen kunnen dan 
laten zien wat ze allemaal gemaakt hebben. 
 

 

Groep 1 en 2 
 
 

Thema 
We sluiten deze week de thema's De tijdmachine en Kunst af. We gaan de verschillende 

onderwerpen waar we over gesproken hebben nog eens doornemen. Uiteraard is de 

tentoonstelling die u dinsdag of woensdag kunt bezoeken een mooie gelegenheid om alle werkjes 

eens te bekijken.  

Letter van de week (groep 2)  
We herhalen deze week alle aangeboden letters. En dat zijn er al een heleboel!! 
 
Plastic draagtas mee  
Deze week sluiten we ons thema af en worden op donderdag veel werkjes meegegeven naar huis. 
Wilt u uw kind een stevige plastic draagtas meegeven?  
 
Nieuwe leerling  
Vorige week is Florian Sligter bij ons in de groep gekomen. We hopen dat hij een leuke en 
leerzame tijd tegemoet gaat in onze groep.  
  



 
Groep 3 
 

 

   
 

   
 

Gastles Atelier Abel 
29 mei hadden we in groep 3 een hele gezellige middag. We kregen een gastles over Kunst! We 
hebben eerst samen een gedicht gemaakt. Het is een prachtig, maar boos gedicht geworden. 
Daarna hebben de kinderen met allerlei technieken een poster gemaakt. Deze poster is door 
Elsbeth meegenomen en die gaat ze strijken en daarna met een echte drukpers het gedicht erop 
drukken. 
Onze posters zijn hopelijk voordat we de tentoonstelling Kunst in de klas (en op de gang) houden, 
terug op school, zodat iedereen ze dan ook kan bewonderen. 
 
  



Lezen 

Kern 11 legt de nadruk op het lezen van tweelettergrepige woorden, maar besteed ook aandacht 
aan begrijpend lezen. 
Als een kind vlot kan lezen betekend dit niet automatisch dat het ook begrijpt wat het gelezen 
heeft. Dit kunt U thuis spelenderwijs oefenen door vragen te stellen. Niet alleen over boeken of 
stukjes tekst, maar ook over een filmpje op tv, een mooi schilderij. Aandacht voor de details. 
 

Leeskriebels 

 
Niet alle kinderen zijn even enthousiast over de Leeskriebels. Dit is ook niet nodig. Het is bedoeld 
als stimulering, en het is geen verplichting. 
Wel merken we dat de kinderen die regelmatig thuis ook lezen, met sprongen vooruit gaan. 
Probeer thuis toch af en toe samen een stukje te lezen, ook als je niet met de leeskriebels mee wilt 
doen. 
 
Rekenen 
We oefenen met de sommen tot 20. Dit zijn de eraf sommen en de erbij sommen. Ook gaan we 
verder met de verhaalsommen. 
 

 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. 

Juf José is deze week alleen op donderdag en vrijdag in groep 4.  

 

 Groep 5 
 
Spelling 
Deze week gaan wij aan de slag met woordpakket 35.  
 
math 
Deze week gaan we automatiseren en 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.  
 

 

Groep 6 
 

 
CITO eind groep 6 

Deze week werken we verder aan 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. 
 
Fidget spinner 
Voor de vakantie hebben wij gerekend met de fidget spinner.  
Hierbij hebben we het automatiseren van sommen geoefend.  

 
 
Hub Emmen  
Donderdag 15 juni hebben we een uitstapje naar de Hub in Emmen.  
Hiervoor hebben we vervoer nodig, we vertrekken om 08:40. We zijn omstreeks 10:30 weer op 
school.  
U kunt zich tot woensdag opgeven om mee te rijden bij Juf Marloes of Juf Annemiek.  
Mochten er woensdag niet genoeg aanmeldingen zijn voor het vervoer gaat het bezoek aan de 
HUB helaas niet door.  
Alvast bedankt! 
 



 
Groep 7 
 

Deze week staat juf Wilma op donderdag voor de klas. 
Cito 

Deze week gaan we verder met de Cito toetsen.  
 
Wereldoriëntatie  
De Topografie toets van West Europa wordt verplaatst van dinsdag 13 juni naar vrijdag 16 juni. Dit 

is komende vrijdag. 

Kunst in de klas en in de gang 
Elke dinsdag hebben de groepen 4 t/m 8 aan het thema Kunst gewerkt! Dinsdag en woensdag kunt 
u komen kijken binnen de school.  
 
Hub Emmen  
Donderdag 15 juni hebben we een uitstapje naar de Hub in Emmen.  
Hiervoor hebben we vervoer nodig, we vertrekken om 08:40. We zijn omstreeks 10:30 weer op 
school.  
U kunt zich tot woensdag opgeven om mee te rijden bij Juf Marloes of Juf Annemiek.  
Mochten er woensdag niet genoeg aanmeldingen zijn voor het vervoer gaat het bezoek aan de 
HUB helaas niet door. 
Alvast bedankt! 
 

 

Groep 8 
 

Rekenen 
Deze week worden de droomhuizen aan elkaar gepresenteerd.  
 
Project N34 
In samenwerking met Dhr. Pragt van het Hondsrug College werken we een aantal keren op 
donderdagmiddag aan een project over de herinrichting van een deel van de N34.  
Hieronder een paar foto’s van het onderdeel “Brainstormen”.  

 
 
  


