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Agenda 
 

Maandag 11 september   19:30 uur Vergadering Oudervereniging 
Woensdag 13 september  14:30 uur Teamvergadering 
Maandag 18 september  08:45 uur Startviering in de Sint Joseph-kerk 
Maandag 18 september  14:30 uur Vergadering Identiteit 
 
In de week van 18 september Kennismakingsgesprekken 
 
Alvast noteren:  
Maandag 25 september  Algemene informatie avond 
Donderdag 5 oktober   Studiedag: leerlingen vrij 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Maandag t/m donderdag* 

Juf Monique Woensdag 

Juf Marian Dinsdag en woensdagmorgen 

* Op dinsdag staat juf Wilma voor groep 8 
 
 

mailto:sttheresiaschool@primenius.nl
http://www.sinttheresiaschool.nl/


  

Algemeen 
 
Luizencapes  
Voor de zomervakantie heeft uw kind zijn / haar eigen luizencape mee naar huis gehad om 
thuis te wassen. Nog niet van alle kinderen is de luizencape weer op school. Denkt u er aan 
om deze weer mee te geven? 
De eerste luizencontrole heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden. Wij zijn blij u te kunnen 
melden dat op dit moment de school neten en luizenvrij is!   
 
Privacy leerlingen  
Op het moment dat u uw kind heeft ingeschreven op kbs Sint Theresia, is u gevraagd of u 
bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website, nieuwsbrief, e.d. Wij 
zijn wettelijk verplicht dit ieder schooljaar opnieuw te vragen. Mocht u bezwaar hebben dat 
uw kind op genoemde foto’s in beeld is, dan kunt u dit aangeven bij de schoolleiding. Bij 
voorkeur via de mail (sttheresiaschool@primenius.nl ). Heeft u geen bezwaar, dan hoeft u 
niets te doen.   
 
Kennismakingsgesprekken 
Op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 september vinden de 
kennismakingsgesprekken plaats. Tot en met woensdag 13 september kunt u zelf inschrijven 
voor deze gesprekken. De lijsten hangen bij de lokalen. Inschrijven kan tussen kwart over 8 en 
half 9 en na schooltijd. Wij vinden het belangrijk met u samen te werken aan een positieve 
ontwikkeling van uw kind. U als ouder kent uw kind uiteraard het beste. Aan het begin van het 
schooljaar gaan wij daarom graag met u in gesprek om zodoende ook uw kind beter te leren 
kennen. Ter voorbereiding op het kennismakingsgesprek vragen wij u thuis een formulier in te 
vullen en dit mee te nemen naar het gesprek. Wanneer u inschrijft voor het gesprek, kunt u 
dit formulier meenemen om thuis in te vullen.    
 
Startviering 
Maandag 18 september hebben we de Startviering. Deze vindt plaats in de Sint Joseph-kerk 
vanaf 8:45 uur. Ouders / verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom om 
deze viering bij te wonen. Vanaf 8:30 uur zijn de kerkdeuren open. Het thema van deze 
viering is: Verbinding.  
 
Bibliotheekbus 
 
Zoals u inmiddels hebt vernomen staat de bibliotheekbus na schooltijd op de Dam. Wij (en 
ook de medewerkers van de bibliotheekbus) hopen dat u met uw kind (of kinderen) naar de 
bus gaat. Lezen en voorlezen vormt een heel erg belangrijk onderdeel bij de taal- en 
leesontwikkeling van uw kind. In de bus is een groot assortiment boeken. Van prentenboeken 
tot informatieve boeken en van tijdschriften tot spannende leesboeken. Ga gerust eens 
kijken. Wanneer om 14.00 de school uit is, staat de bus er al (in de even weken). Iedere week 
staat de bibliobus op maandagavond op de Dam, tussen 19:30 en 20:30 uur. 
Op school halen we ook regelmatig boeken bij de bibliotheekbus die dan op school gebruikt 
worden. Voor thuisgebruik zult u zelf naar de bibliotheekbus moeten gaan. 
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Voorschool 
 
 
 

Nieuwe leerlingen 
Vorige week zijn Fleur en Maud voor het eerst komen spelen bij ons in de groep. We hopen dat 
allebei de meisjes een hele fijne leerzame tijd bij ons gaan krijgen. 
 
Thema 
Deze week starten we met het thema "eet smakelijk". In dit thema gaan we het hebben over eten, 
wat vindt jij lekker? En wat lust jij niet? 
Ook gaan we verschillende dingen proeven en maken we kennis met warm en koud. 
 
A.s donderdag komt Anna Knecht (de wijkverpleegkundige) bij ons langs in de klas, zij gaat dan 
vertellen over voeding.  Alle ouders van de voorschool zijn vanaf 10:30 welkom bij ons in het 
lokaal. 
 

 

Groep 1  
 
 

Bibliotheek 
Het is gelukt om hulpouders te krijgen voor het boekje ruilen. Ontzettend bedankt daarvoor! Het 
boekje ruilen is vandaag al begonnen. Deze keer hebben de kinderen een plastic tas van school 
gekregen maar wilt u ervoor zorgen dat uw kind volgende week maandag een eigen boekentas 
mee heeft? 
Thema 
Deze week gaan we weer verder met het thema: een nieuw schooljaar. We gaan een schilderij 
schilderen van ons zelf en we hebben een poppenhuis in de klas gezet waar de kinderen mee 
kunnen spelen. Daarnaast zijn er weer veel activiteiten die te maken hebben met elkaar leren 
kennen. En we zijn druk aan het oefenen voor de startviering in de kerk. 
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.  
Oproep  
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.  
 

 Groep 2  
Thema  
Na de wat spannende start van vorige week zijn de kinderen al weer aardig gewend. Gewend aan 
het andere lokaal, de samenstelling van de groep en de (nieuwe) juffen.  



We starten voorzichtig met het thema Herfst. Het is nog steeds zomer maar de herfst dient zich al 
wel weer aan!  
 
Oproep  
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 
Elke maandagmiddag gaan we boekjes ruilen. Uw kind mag dan zelf een prentenboek uitzoeken en 
die mag dan mee naar huis. Het zou fijn zijn wanneer dat boek dan thuis (voor)gelezen wordt. 
Daarbij is het leuk om met uw kind in gesprek te gaan over de inhoud van het boek, de 
afbeeldingen en hoe uw kind het boek ervaart.  
 
Letter van de week 
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de p de letter van de week. Deze letter 
wordt uitgesproken als de puh en niet als de pee. De kinderen mogen voorwerpen mee nemen 
waar de letter p vooraan te horen is. De p van: paraplu, pan, poot, pauw 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.   
 

 
Groep 3 
 
 

Lunchen in de klas 
Het is even wennen, maar eigenlijk is het heel gezellig om met z'n allen in de klas te eten! We 
hebben hier ongeveer 15 minuten de tijd voor en dit blijkt ook ruim voldoende te zijn. 
De meeste kinderen hebben een gezonde lunch bij zich; een lekker broodje met wat te drinken. Zo 
af en toe zijn we nog een extraatje in de vorm van fruit of een snack kaasje. Dit is natuurlijk prima.  
Vandaag hadden niet alle kinderen brood mee als lunch. Wilt u er toch voor zorgen dat de 
kinderen brood mee krijgen? Alleen een (liga)koek als lunch is niet gezond. Zoals u hierboven kunt 
lezen is een gezond extraatje prima, maar we zien liever geen koek of snoep tijdens het lunchen. 
 
Lezen 

Tot nu toe hebben we de woorden ik-maan en roos geleerd. Deze week komen daar het woord vis 
en sok bij. 
De letters van deze woorden stoppen wij in ons klik-klakboekje. Zo kunnen wij er ook al andere 
woorden van maken zoals; room, moos, in, raam enz. Het zijn niet altijd 'echte' woorden, maar we 
kunnen ze wel echt lezen! 
 
Rekenen 
Met rekenen zijn we bezig met getalbegrip. Hoe ziet het getal 5 eruit? Hoe kan je dat met blokjes 
neerleggen? Kan je het ook tekenen? Wat is evenveel, 1 meer of 1 minder?  
Het oefenen met het getalbegrip gaat enorm goed! 
 



 Groep 4  
 
Lunchen in de klas 
Het is even wennen, maar eigenlijk is het heel gezellig om met z'n allen in de klas te eten! We 
hebben hier ongeveer 15 minuten de tijd voor en dit blijkt ook ruim voldoende te zijn. 
De meeste kinderen hebben een gezonde lunch bij zich; een lekker broodje met wat te drinken. Zo 
af en toe zijn we nog een extraatje in de vorm van fruit of een snack kaasje. Dit is natuurlijk prima.  
Vandaag hadden niet alle kinderen brood mee als lunch. Wilt u er toch voor zorgen dat de 
kinderen brood mee krijgen? Alleen een (liga)koek als lunch is niet gezond. Zoals u hierboven kunt 
lezen is een gezond extraatje prima, maar we zien liever geen koek of snoep tijdens het lunchen. 
Spelling 
We zijn er vorig jaar natuurlijk al mee begonnen, maar in groep 4 hebben we er een aparte les 
voor; spelling. 
De kinderen hebben een werkboek waarin ze oefenen met de woorden van die dag. Deze 
woorden staan bovenaan de bladzijde en dat zijn ook de enige woorden die ze mogen gebruiken. 
(dit vinden sommigen wel erg lastig, ze bedenken liever zelf nog een leuk woord!) 
De spellingscategorie waarmee we deze week aan het oefenen zijn is; Je schrijft het woord zoals 
je het hoort. 
Hierbij is een goede uitspraak van de woorden erg belangrijk. Je hoort immers de letters die je 
moet opschrijven. 
 
Rekenen 
We zijn deze week bezig met getalbegrip. Waar staan de getallen op een getallenlijn? Welke 
getallen staan er naast elkaar op de getallenlijn? 
Kan je ook de getallen op de goede volgorde zetten van klein naar groot?, bv. 89-15-30-10 moet 
zijn 10-15-30-89. 
De getallenlijn waarmee we aan het oefenen zijn is de getallenlijn t/m 100. 
 

 Groep 5 
Rekenen 
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 aan 
bod komen.  
De kinderen krijgen deze week een pakketje mee om dit ook thuis nog eens extra te kunnen 
oefenen. De tafels kunnen bovendien naast spelling ook in Bloon worden geoefend.  
 
Rapport 
De kinderen mogen hun rapport weer mee naar school nemen. 
 
Gym 
Het komende schooljaar gymmen wij op de woensdagmiddag. Om half 1 vertrekken wij naar de 
gymzaal en om 2 uur zijn wij gezamenlijk weer terug op school.  
 



 

Groep 6 

 
 
Juf Melanie en Juf Rinske 
Deze 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 weken even weer herhalen en automatiseren. De 
tafels/optellen/aftrekken en deelsommen. Ook zullen we een kleine toets maken om te kijken 
welke doelen wij al beheersen en welke wij nog extra gaan oefenen. 
 
Spelling 
Vorige week hebben wij woordpakket 1 en 2 gemaakt. Deze woordpakketten gaan over 
samengestelde woorden. Dinsdag maken wij een instapdictee en vrijdag woordpakket 3 over de 
lange en de korte klankwoorden.  
 
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. 
 
Spelling 
De leerlingen hebben allemaal de woordpakketten 1 t/m 20 meegekregen naar huis om elke week 
te kunnen oefenen. Vrijdag 22 september worden de woorden van pakket 1 t/m 4 getoetst. De 
woorden kunnen thuis ook geoefend worden met Bloon. 
 
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 zijn de groepen 7 en 8 op excursie naar het Harmoniummuseum en naar de 
expositieruimte van het Hoogveenkerkhof geweest. Het was een leerzame ochtend met boeiende 
vertellers. De foto's komen op de website te staan. 



 

Groep 8 
 
Spelling 
De leerlingen hebben de woordpakketten meegekregen om te oefenen.  
Tevens kunnen de leerlingen ook thuis oefenen met Bloon.  
Vrijdag 22 sept aanstaande hebben de leerlingen een dictee van de woordpakketten 1 t/m 4. 
 
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.  
 
Rapport 
Wilt u uw zoon of dochter het rapport weer mee naar school geven.  
Alvast bedankt!  
 
Huiswerk Engels 
De leerlingen van groep 8 moeten op dinsdag 12 september worksheet A van Engels ingevuld 
meenemen naar school. Dit hebben zij vorige week dinsdag meegekregen als huiswerk.  
 
Agenda 

De leerlingen hebben een agenda van school gekregen. Het is de bedoeling dat de leerlingen elke 
dag hun agenda mee naar huis nemen en ’s morgens weer mee naar school. Hierin noteren de 
leerlingen dingen zoals toetsen en huiswerk.  
 
Excursie 

Afgelopen vrijdag zijn wij op excursie geweest naar het harmoniummuseum en het 
hoogveenkerkhof. Deze excursie stond in teken van de openmonumentendag.  
We hebben deze dag veel geleerd en gezien.  
 

                                            


