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Agenda 
 
Maandag 19 juni: Schoonmaakavond GAAT NIET DOOR 
Woensdag 21 juni: 19.30 uur MR vergadering 
Donderdag 22 juni: schoolreisje groep 1 / 2 naar Plopsa Indoor Coevorden 
 
Maandag 26 juni: schoolreisje groepen 3 t / m 7 naar Avonturenpark Hellendoorn 
Dinsdag 27 juni: school een uur later open ivm prikactie. Zie mail van 15 juni 
jongstleden. 
 
Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Maandag, dinsdagmiddag en woensdag 

Juf Monique Woensdag 

Juf Marian Dinsdagmiddag en woensdag 
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Algemeen 
 

 
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. 
 
Schoonmaakavond 
De geplande schoonmaakavond van vandaag gaat niet door i.v.m. te weinig 
aanmeldingen. 
 
Dinsdag 27 juni school een uur later open i.v.m. prikactie – verzoek online 
ondertekenen petitie 
Op donderdag 15 juni is een mail verzonden aan alle ouders / verzorgers over de 
prikactie waar veel basisscholen in Nederland aan meedoen. Wij doen ook mee aan 
deze actie. Dit betekent dat op dinsdag 27 juni de school om 9.30 uur opengaat. Wij 
willen u vragen vanaf kwart over 9 met uw kind op school te komen en met de 
leerkrachten in gesprek te gaan over het waarom van de actie.  
We realiseren ons dat veel ouders werken en dat het niet altijd eenvoudig is in de 
werktijd iets aan te passen. We willen u vragen indien mogelijk de opvang van uw kind 
die ochtend met andere ouders te regelen. Alleen wanneer dit echt niet mogelijk is, 
vragen we u contact op te nemen met juf Wilma. 
 
In de tussentijd willen wij u vragen deze actie voor goed onderwijs te steunen, door 
online de petitie te tekenen via www.pofront.nl Hiervoor kunt u gebruik maken van de 
iPad die bij ingang van de school staat, maar dit kunt u uiteraard ook gewoon thuis 
doen. Elke stem telt, dus brengt u deze actie ook gerust onder de aandacht bij 
vrienden, familie en kennissen.  
Mocht u nog vragen hebben n.a.v. de actie dan kunt u deze stellen aan juf Wilma. 
 
Schoolreis groepen 3 t/m 7 – LET OP! Fout in brief! 
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 7 een brief meegekregen over 
het schoolreisje op maandag 26 juni naar Avonturenpark Hellendoorn. Hierin staat 
helaas een vergissing. Het vertrek vanaf het Avonturenpark zal zijn rond 15.45 uur, 
zodat de kinderen naar verwachting om 17.00 uur weer op school aankomen! 
 

http://www.pofront.nl/


  

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 
Gedurende 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 
 
 
 

Afscheid Sara 
Sara heeft vandaag getrakteerd en afscheid genomen. We willen haar heel veel plezier wensen bij 
juf Maria en de kinderen van groep 1 en 2. 

Thema 
Deze week hebben we een tussen week en werken we niet met een thema. Volgende week 
starten we met het thema oef wat warm. 
Donderdag 29 juni hebben we een ouderochtend. We willen alle ouders of verzorgers van de 
voorschool dan uitnodigen bij ons op de voorschool. U bent van harte welkom om 11:15 bij ons in 
klas. 
 

 

Groep 1 en 2 
 
 

Thema 
We beginnen aan een nieuw thema. Dit is ook het laatste thema van dit schooljaar. Het is het 
thema Zomer en het gaat over Buiten spelen. 
 
Wijzigingen deze week  
Op maandag zal Juf Agnita in de groep zijn. Op donderdag gaan we heerlijk genieten van ons 
schoolreisje naar Plopsaland. Hierover heeft u al informatie ontvangen.  
 
Letter van de week (groep 2)  
We herhalen deze week alle aangeboden letters. En dat zijn er al een heleboel!! 
 
Nieuwe leerling  
Sara Husers wordt dinsdag 4 jaar. Vanaf woensdag zal zij elke dag bij ons in de groep mee doen. Ze 

heeft al een paar keer gekeken en hopen dat ze een leuke tijd tegemoet gaat.  

 

 

  



 
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. 
 
De posters zijn er!! 
Helaas waren de posters niet op tijd voor de Kunst inloop vorige week, maar ze zijn ondertussen 
op school aangekomen. Ze zijn echt prachtig geworden! 



We hebben ze opgehangen in de gang en in de klas.  

 
 
Lezen 

Kern 11 is bijna weer afgelopen. Deze week hebben we de zogenaamde eindsignalering. We kijken 
na een jaar leesonderwijs wat de kinderen allemaal geleerd hebben. Deze eindsignalering is 
normaal gesproken vrij uitgebreid, maar omdat we ook de CITO toetsen hebben gedaan met groep 
3, hoeven de kinderen niet alle onderdelen te maken.  
U hoeft hier verder geen rekening mee te houden, de kinderen zijn aan de werkwijze gewend. 
 

Leeskriebels 

 
Aleksander en Levi hebben hun grote Leeskriebel diploma gehaald! Heel knap gedaan, jongens! 
 
Rekenen 
We oefenen alvast een beetje met sommen van groep 4!  
Ook gaan we verder met het blijven herhalen van de sommen die we allemaal in groep 3 geleerd 
hebben. 
 

 Groep 4  
Rekenen 
Vandaag moeten een aantal kinderen cito rekenen E4 nog afronden. Dit gebeurt in een klein 
groepje.  

 Na vandaag is alles van Cito E4 voor de kinderen afgerond. 
 
  



Spelling 
Vorige week viel het op tijdens de toetsen van Cito dat bij spelling afspraak 11 nog erg moeizaam 
verloopt. Met deze afspraak wordt momenteel veel geoefend in de groep. Het is belangrijk dat de 
kinderen de te nemen stapjes binnen deze lastige afspraak goed blijven volgen.  
 
Afspraak 11 gaat als volgt: De korte klankstraat: De klankvoet is... De klankteen is... Die hoort in 
de korte klankstraat. Daar is de letterzetter de baas. En die zet er een medeklinker bij. 
Bijvoorbeeld; kapper, klankvoet ka, klankteen a, die woont in de korte klankstraat, daar is de 
letterzetter de baas en die zet er een medeklinker bij en schrijf je als volgt kapper. 
 
Afspraak 11 gaat als volgt : De lange klankstraat:  De klankvoet is... De klankteen is... Die hoort in 
de lange klankstraat. Daar is de letterdief de baas. En die haalt er een klinker weg.  Bijvoorbeeld; 
laten, klankvoet la, klankteen aa, die woont in de lange klankstraat, daar is de letterdief de baas 
en die haalt er een klinker weg en schrijf je als volgt laten. 
 
Gelukkig kwamen er ook genoeg woorden in de toets voor die voor de kinderen als gemakkelijk 
werden omschreven  
 

 Groep 5 
Verjaardagen juf Agnita en juf Rinske 
4 mei is juf Agnita jarig geweest en 15 juni juf Rinske. Wij gaan onze verjaardag aanstaande 
vrijdagmiddag (23 juni) vieren met de kinderen. Deze middag zullen wij wandelen naar het 
Veenpark om daar lekker te spelen. Ook zullen wij voor iets lekkers zorgen. De schooltijden zijn 
gewoon van 13.15 uur tot 15.15 uur.  
 
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 
 

 
Spelling 

Deze week werken we aan de woordpakketten 33 en 34.  
De kinderen krijgen de woordpakketten weer mee naar huis om te oefenen, ook kan er weer 
geoefend worden op bloon . 
 
Rekenen 

Deze week gaan we aan het werk met het automatiseren en herhalen we enkele doelen die we al 
gehad hebben.  
 
Hub Emmen  
Afgelopen donderdag hebben we samen met groep 7 een leerzaam bezoek gebracht aan de HUB 
in Emmen. Alle ouders die hebben gereden nogmaals bedankt! 
 

                
 
                                               

 
Groep 7 
 

Cito 

De CITO toetsen zijn allemaal afgerond.   
 
Wereldoriëntatie  
De Topografie toets van West Europa is goed gemaakt, iedereen had een goede voldoende! 
De nieuwe toets zal gaan over Oost-Europa. Deze toets is volgende week woensdag 28 juni. 
 
Rekenen 
We zijn de week gestart met een buitenles over omtrek en oppervlakte. De leerlingen gingen in 
groepen uiteen om de omtrek en vervolgens de oppervlakte van het schoolplein te meten. Deze 
week zullen we verder werken in dit thema. 



 
 
HUB Emmen  
Vorige week donderdag zijn wij samen met groep 6 naar de HUB geweest in Emmen. Dit was een 
leerzaam uitstapje! Aan drie verschillende tafels werden verschillende activiteiten gedaan, 
waarmee de leerlingen spelenderwijs iets hebben geleerd over duurzame energie. Ouders die 
hebben gereden: bedankt! 
 

 
 
Voorlopige adviezen voortgezet onderwijs 
Aan het eind van dit schooljaar willen we de voorlopige adviezen voor het voortgezet onderwijs 
bespreken met de leerlingen en hun ouders / verzorgers. Dit willen wij doen op woensdag 12 juli. 
Hiervoor zal vanaf maandag 26 juni een schema bij de deur van het lokaal hangen waarop u kunt 
intekenen. Bent u niet in de gelegenheid om op school te komen, dan kunt u ook telefonisch 
contact opnemen om een afspraak in te plannen.  
 

 

Groep 8 
 

Rekenen 
Deze week worden de droomhuizen aan elkaar gepresenteerd. Daarna mogen de huizen mee naar 
huis.  
 
Topografie 
Deze week werken we aan de topografie van Amerika.  



 
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.  
Deze week beginnen we met onze maquette.   
 


