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Agenda 
 

Vandaag worden via de mail een informatiepakketje voor dit schooljaar en een 
schooljaarplanner gestuurd.  
 
Voor de zomervakantie heeft u al een informatieboekje over het vijf gelijke dagen 
model ontvangen. Mocht u deze graag nogmaals willen ontvangen, dan kunt u dit bij 
de leerkracht van uw kind vragen.  
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Maandag t/m donderdag 

Juf Monique Woensdag 

Juf Marian Dinsdag en woensdagmiddag 
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Algemeen 
 
Op de start van een onwIJS schooljaar! 
Vanmiddag was er een verrassing voor alle leerlingen: De moeder van juf Annemiek had kbs 
Sint Theresia aangemeld voor een winactie en zij had gewonnen. Daarom kregen alle kinderen 
vanmiddag een ijsje! 
 

 
 
Luizencapes  
Voor de zomervakantie heeft uw kind zijn / haar eigen luizencape mee naar huis gehad om 
thuis te wassen. Denkt u er aan om deze weer mee te geven naar school?  
 
Voetballiefhebbers opgelet! 
 
Voetbalvereniging SVBC bestaat dit seizoen 75 jaar en daarom is er iets voor de jeugd 
georganiseerd. FC Emmen verzorgt een training voor kinderen van 6 t/m 14 jaar.  
De training is niet alleen voor jeugdleden van SVBC. Iedereen die in Barger-Compascuum 
woont mag meedoen en er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Kijk voor meer informatie in de bijlage bij dit Informantje. 
 
GGD Drenthe, afdeling jeugdgezondheidszorg. 
 
In de bijlage van dit Informantje stelt het team van de afdeling jeugdgezondheidszorg zich 
even aan u voor. 
 



  

Algemeen 
 

Buurtsportcoaches en Brede school informatie 
 
In de bijlage van dit Informantje vindt u informatie over een sportinventarisatie die wordt 
uitgevoerd door de Buursportcoaches onder de titel “Sport jij ook? 
Daarnaast vindt u ook een bijlage met informatie over een motorische screening van 
leerlingen in groep 3/4.  
 



Voorschool 
 
 
 

 
Start Voorschool 
I.v.m. een studiedag was er vandaag nog geen Voorschool. De Voorschool start op woensdag 6 
september.  
De tijden van de Voorschool zijn vanaf nu: 
Maandag   8.15 – 11.30 uur 
Woensdag   8.15 – 12.00 uur 
Donderdag  8.15 – 11.15 uur 
 

 

Groep 1  
 
 

Bibliotheek 
Dit jaar gaan we weer gezamenlijk boeken ruilen op de maandagmiddag vanaf 13:15 uur. Hierbij 
hebben we hulp van ouders nodig. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de leerkracht. Alvast 
bedankt! 
Vanaf 18 september hopen we dat we boeken kunnen ruilen. Wilt u hiervoor uw kind een aparte 
tas meegeven zodat de boekjes daarin kunnen.  
Thema 
We starten met het thema: Een nieuw schooljaar. Het is allemaal nog even wennen. Twee nieuwe 
juffen, een nieuwe klas en een aantal nieuwe kinderen. Daarom doen we veel activiteiten waarbij 
we elkaar en de school beter leren kennen. We gaan een verjaardagskalender knutselen en we 
leren nieuwe liedjes aan. Ook kijken we naar de regels die bij onze klas horen.  
De eerste dag was best even spannend.. Voor de kinderen maar ook voor de juf! Maar na 5 
minuten was dat al voorbij. We hebben een leuke, gezellige dag gehad en zelfs nog een ijsje. Dat 
was een verassing! Samen hopen we dat het een onwIJs leuk schooljaar wordt! 
Gym 
Zou u ervoor willen zorgen dat uw kind gymschoenen (met naam) mee naar school neemt. Deze 
blijven dan op school voor de lessen in de speelzaal.  
 

 Groep 2  
Thema  
We zijn vanochtend in ons nieuwe lokaal begonnen. Best spannend, voor de kinderen maar ook 
voor de leerkracht is het even wennen.  
De materialen zijn vorig schooljaar niet schoongemaakt. We zouden het fijn vinden wanneer we 
met een "schone lei" kunnen beginnen. Als u een kist met blokken of een aantal puzzels thuis 
schoon zou willen maken kunt u zich bij de leerkracht melden. Het is dan de bedoeling dat het 's 
middags mee gaat en de volgende dag weer schoon op school gebracht wordt. Helpt u mee? 
Alvast bedankt.  
 



Bibliotheek 
Dit jaar gaan we weer gezamenlijk boeken ruilen op de maandagmiddag vanaf 13:15 uur. Hierbij 
hebben we hulp van ouders nodig. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de leerkracht. Alvast 
bedankt! 
Vanaf 18 september hopen we dat we boeken kunnen ruilen. Wilt u hiervoor uw kind een aparte 
tas meegeven zodat de boekjes daarin kunnen.  
Luizencape en gymschoenen  
We hebben nog niet van alle kinderen de luizencape en gymschoentjes terug.  
 

 
Groep 3 
 
 

Lezen 

We hebben ons eerste woordje geleerd! Het woordje ik.  
We hebben een verhaal gehoord over Rik. Rik gaat, net als ons, voor het eerst naar groep 3. Maar 
Rik is bang dat het leren lezen te moeilijk zal zijn. Gelukkig komt hij er achter dat je aan het begin 
van groep 3 nog niet alles hoeft te kunnen! 
 
Rekenen 
We zijn vandaag begonnen met het 100-dagen-ding. Wat dit precies is, dat is nog een soort van 
geheim. We hopen er de komende dagen achter te komen!  
Wat we tot nu toe weten is het volgende; we hebben 3 bekers op de kast. Elke beker heeft een 
krijtbordje en we gaan er elke dag 1 rietje instoppen. 
 

 Groep 4  
Taal 
We hebben vandaag voor het eerst in ons nieuwe taalboek gewerkt.  
Rekenen 
We zijn vandaag begonnen met het 100-dagen-ding. Wat dit precies is, dat is nog een soort van 
geheim. We hopen er de komende dagen achter te komen!  
Wat we tot nu toe weten is het volgende; we hebben 3 bekers op de kast. Elke beker heeft een 
krijtbordje en we gaan er elke dag 1 rietje instoppen. 
 

 Groep 5 
Rekenen 
Deze week gaan we vooral bezig met het opfrissen van de kennis van de sommen t/m 100.           
Dit doen we vooral omdat we in groep 5 vrij vlot gaan starten met getallen en sommen t/m 1000. 
De tafelsommen blijven ook in groep 5 een belangrijke plaats innemen. In groep 4 hebben we ons 
vooral bezig gehouden met de tafels 1 t/m 5 en 10. In groep 5 zullen ook de tafels 6, 7, 8, 9 en 10 
aan bod komen. 
 



Groepsvorming 
Hoewel we met de hele groep inclusief de juf een schoolleerjaar zijn opgeschoven, zullen we zeker 
in deze eerste periode na de vakantie regelmatig werken aan activiteiten ter bevordering van de 
groepsvorming. 
We willen ook dit jaar weer werken aan een gezellige, veilige sfeer in de groep. Juf Melanie en juf 
José zullen hier samen met de kinderen hun best voor doen.  
 

 

Groep 6 
 

 
We zijn weer begonnen! 
We hebben de eerste dag in onze ‘’nieuwe’’ groep weer gehad. Een hoop informatie hebben wij 
vandaag alweer gekregen.  
 
Juf Melanie en Juf Rinske 
Volgende week zullen juf Melanie en juf Rinske 1 dag ruilen. De woensdag is juf Rinske in de klas 
en deze week is op vrijdag juf Melanie in de klas.  
 
Rekenen 
Met rekenen gaan we de komende week even weer herhalen en automatiseren. De 
tafels/optellen/aftrekken en deelsommen.  
 
Gym 
Het komende schooljaar gymmen wij op de maandagmiddag. Om half 1 vertrekken wij naar de 
gymzaal en om 2 uur zijn wij gezamenlijk weer terug op school. Het is niet mogelijk dat de 
kinderen vanaf de gymzaal alleen naar huis gaan.  

 
Groep 7 
 

Rekenen 
We gaan deze week de rekenvaardigheden van groep 6 opfrissen, die de basis vormen voor de 
nieuwe rekendoelen waar we in groep 7 aan gaan werken. 
 
Rapport 
De kinderen mogen hun rapport weer mee naar school nemen. 
 
Gym 
Elke dinsdag van 12.30 uur tot en met 14.00 uur gymmen de groepen 7 en 8 samen in de sporthal. 
We gaan lopend naar de sporthal en komen ook lopend weer naar school. De kinderen gaan vanaf 
school naar huis. 
 
Excursie 
Vrijdag 8 september gaan de groepen 7 en 8 op excursie naar het Harmoniummuseum en naar de 
expositieruimte van het Hoogveenkerkhof. We gaan er lopend om 9.45 uur naar toe en zijn om 
ongeveer 12.30 weer terug. Eten en drinken meenemen. 
 



 
 

Groep 8 
 

 
En dan is het zover… Het laatste jaar van de basisschool. 
 

 
 
Deze week staat in teken van het herhalen van de doelen van vorig jaar. 
 
Gym 
Groep 8 heeft dit schooljaar op dinsdag gym, samen met groep 7. In het informatiepakketje dat 
vandaag via de mail verstuurd wordt, kunt u hier meer over lezen.  
 
Excursie 
Vrijdag 8 september gaan de groepen 7 en 8 op excursie naar het Harmoniummuseum en naar de 
expositieruimte van het Hoogveenkerkhof. We gaan er lopend om 9.45 uur naar toe en zijn om 
ongeveer 12.30 weer terug. Eten en drinken meenemen 
 
Rapport 
Wilt u uw zoon of dochter het rapport weer mee naar school geven.  
Alvast bedankt!  


