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Agenda 
 

Maandag 18 september  08:45 uur Startviering in de Sint Joseph-kerk 
Maandag 18 september  14:30 uur Teamvergadering Identiteit 
Deze week     Kennismakingsgesprekken 
Maandag 25 september  19:00 uur Algemene informatie avond 
 
Alvast noteren:  
Donderdag 5 oktober   Studiedag: leerlingen vrij 
 
Graag aanvullen in jaarkalender: 
Woensdag 4 juli 2018   Meesters- en Juffendag (zie verderop) 
 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Maandag t/m donderdag* 

Juf Monique Woensdagochtend 

Juf Marian Deze week niet aanwezig 

* Op dinsdag staat juf Wilma voor groep 8 
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Algemeen 
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 
Deze week vinden de kennismakingsgesprekken plaats. U heeft zich hiervoor kunnen 
inschrijven. Neemt u het formulier ingevuld mee naar het gesprek?  
 
Startviering 
Vanochtend hebben we de Startviering gehouden in de Sint Joseph-kerk. Helaas stond dit 
verkeerd vermeld in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar hebt ontvangen. 
Excuses hiervoor.  
Dit was de laatste schoolviering waarin pastoor De Zwart voorging. Wij hebben hem namens 
de kinderen, ouders en teamleden bedankt voor de samenwerking de afgelopen jaren en hem 
een geschenk gegeven waardoor wij hopen dat hij zich altijd de verbinding met onze school 
mag herinneren. Wij wensen pastoor De Zwart alle goeds voor de toekomst.  
 
Van de oudervereniging 
Willen alle ouders die ervoor gekozen hebben de ouderbijdrage zelf over te maken en dit nog 
niet hebben gedaan dat alsnog doen. Dit kan naar IBANNR: NL60RABO0332388778 onder 
vermelding van vrijwillige ouderbijdrage met voor- en achternaam van uw kind. Alvast 
bedankt. 
 
Algemene informatie avond 
Op maandag 25 september vindt de algemene informatie avond plaats. Als bijlage bij ’t 
Informantje vindt u de uitnodiging en agenda voor de jaarvergadering van de oudervereniging 
(eerste deel van de avond). Na deze jaarvergadering vindt de informatie ronde in de groepen 
plaats. Dit jaar zal er één informatieronde plaatsvinden.  
Vandaag hebben alle oudste leerlingen per gezin een brief meegekregen met daaraan een 
antwoordstrookje. Van ieder gezin ontvangen wij dit antwoordstrookje graag ingevuld retour 
(uiterlijk woensdag 20 september), dus ook wanneer u niet aanwezig zult zijn bij de algemene 
informatie avond. Mocht de brief onverhoopt niet bij u terecht komen, dan kunt u zich ook via 
de mail opgeven: sttheresiaschool@primenius.nl  
 
Aanpassing ochtendpauze 
Met ingang van vandaag hebben wij de ochtendpauze aangepast. We gaan nu om 10 uur 
eerst eten. Vervolgens spelen de kinderen buiten van 10:15 tot 10:30 uur.  
 
Meesters en Juffendag 
Dit schooljaar willen we de verjaardagen van alle meesters en juffen op één dag vieren, met 
de hele school (inclusief Voorschool). Dit willen we doen op woensdag 4 juli 2018. Deze 
feestdag staat nog niet in de jaarkalender die u aan het begin van het schooljaar hebt 
ontvangen. Schrijft u deze er bij?  

mailto:sttheresiaschool@primenius.nl
mailto:sttheresiaschool@primenius.nl


  

Algemeen 
 
Bericht van onze bovenschoolse ICT-er 
 
Installatie Nieuw aangeschafte iPad’s 
We krijgen regelmatig vragen en meldingen binnen dat het niet lukt om de iPad te installeren. 
Vaak blijkt dat de handleiding niet juist wordt gelezen en dat men begint vanaf bladzijde 2. 
De handleiding hiervoor is te downloaden via deze link 
https://www.primenius.nl/ouderinformatie/ 
 
Onderstaande stappen dient u eerst te volgen alvorens verder te gaan met de installatie. (zie 
ook blz. 1 van de handleiding). 
 
Thuisinstallatie  

1) U meldt de iPad aan via internet op https://www.primenius.nl/ipad/schade via het de 
link helpdeskportaal 

2) Vervolgens registreert u zichzelf als gebruiker. (Type u emailadres in + en eigen 
verzonnen wachtwoord en kies optie registreren).  

3) Maak een ‘ticket’ aan (dit wijst zichzelf) met als onderwerp “Zuludesk”  
4) Typ de benodigde gegevens in.  

 
Voor de ‘Verplichte’ velden waarvan u de gegevens nog niet weet, kunt u het antwoord 
“0000” intypen.  
 
5) Een medewerker van Primenius zal uw ticket behandelen en u de benodigde gegevens 
toesturen.  
6) Nadat u de gegevens heeft ontvangen, kunt u de iPad installeren volgens de bijgaande 
handleiding.  
 
Loopt u tegen problemen aan? Volg dan alle stappen nogmaals opnieuw.  
Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met de iPad service via ipad@primenius.nl of 
0597-743103.  
Wij verzoeken u de installatie zo spoedig mogelijk uit te voeren.  
 
Vervolgens kunt u verder gaan met bladzijde 2 van de handleiding. 
 

Installatie Zuludesk bestaande iPads. 
Mocht u problemen ervaren bij met de reeds eerder geïnstalleerde Zuludesk op de ipads van 
uw kind(eren), dan kunt u contact opnemen de iPad service via ipad@primenius.nl of  
0597-743103 
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Voorschool 
 
 
 

Thema 
Deze week werken we verder met het thema "eet smakelijk".  
 

 

Groep 1  
 
 

Bibliotheek 
Vandaag hebben de kinderen weer een boekje geruild. Het is geen probleem als u het vandaag 
vergeten was. Dan mag het de volgende maandag weer.  
 
Thema 
Deze week sluiten we het thema: een nieuw schooljaar af. We maken een knutselwerkje met onze 
eigen hand en we stempelen er de cijfers bij. Daarnaast mogen de kinderen zichzelf gaan kleien.  
We leren elkaar en de groep steeds beter kennen. De spanning is er ook een beetje af en dat is 
fijn. Vanochtend zijn we begonnen met een viering in de kerk. Bram mocht een stukje voorlezen 
en Sara heeft een kaarsje aangestoken. Alle kinderen hebben goed mee gedaan in de kerk. Knap 
hoor! 
 
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.  
(de bakken staan klaar voor in de klas) 
 

 Groep 2  
Thema  
We luisteren naar een mooi herfstverhaal. Ritseldans en notentaart. De afbeeldingen die bij het 
verhaal horen nodigen uit om alle facetten van de herfst te bespreken. De taart gaan we zelfs 
namaken, maar dan met verf.  
 
Bibliotheek 
Inmiddels hebben alle kinderen een mooi zelfuitgezocht prentenboek mee naar huis. 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 n de letter van de week. Deze letter 
wordt uitgesproken als de nnn en niet als de en. De kinderen mogen voorwerpen mee nemen 
waar de letter n vooraan te horen is. De van: noot, naald, nacht, net, neushoorn, neus 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.   
 
Nog een Vera in de groep  
Mijn naam is Vera Duijnisveld. Ik zit in het 3de jaar van de opleiding onderwijsassistent. Dit 
schooljaar loop ik stage in groep 2 op woensdag, donderdag en vrijdag. Ik vind het erg leuk om 
met kinderen te werken en wil na deze opleiding dan ook nog graag naar de pabo. Ik heb er erg 
veel zin in om dit schooljaar stage te lopen in groep 2 en we gaan er een leuk jaar van maken!  
 
Rekentuin  
Vorige week hebben alle kinderen in de klas kennis gemaakt met hun rekentuin. Dat is een 
computerprogramma waarbij de kinderen diverse begrippen en telactiviteiten op een speelse 
manier kunnen oefenen. Dit kunnen ze ook thuis doen. Via www.rekentuin.nl kan uw kind 
inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord om in hun eigen tekentuin terecht te 
komen. Vandaag heeft ieder kind een strookje met hierop de gebruikersnaam en wachtwoord 
mee gekregen. Voor de meeste kinderen is inloggen nog best lastig en hebben ze daar nog wel wat 
hulp bij nodig. Het zou fijn zijn wanneer u thuis met uw kind het inloggen ook zou willen oefenen. 
Het is wel belangrijk dat uw kind zelfstandig in de rekentuin werkt. Het programma is nl adaptief, 
dat wil zeggen dat het niveau aangepast wordt op basis van de gegeven antwoorden. Wanneer uw 
kind te veel hulp krijgt past het niveau van de opdrachten al snel niet meer bij het niveau van uw 
kind.  
 

 
Groep 3 
 
 

Lezen 
Deze week oefenen we verder met de woorden ik-maan-roos-vis en sok. De nieuwe woorden zijn 
aan en pen. 
 
Schrijven 
We zijn ook al begonnen met het leren schrijven van de schrijfletters. We proberen het zoveel 
mogelijk gelijk te laten lopen met de leesletters die ze leren, maar dit zal niet altijd lukken. 
Het leren schrijven is in het begin erg moeilijk. Een aantal kinderen kan hier wat onzeker van 
worden, het liefst doen ze het meteen goed. Waar wij ze constant aan herinneren is dat we het 
nog moeten leren, dat het niet erg is dat het nu nog niet zo goed gaat. 
  

http://www.rekentuin.nl/


 

 Groep 4  
 
Spelling 
De spellingscategorie waarmee we deze week aan het oefenen zijn is; Je schrijft het woord zoals 
je het hoort. 
Morgen krijgen de kinderen een blad mee waarop alle woordpakketten van het schooljaar staan. 
In de nieuwsbrief zal komen te staan welke woorden er in die week geoefend mogen worden. We 
doen dit natuurlijk op school in de les, maar voor sommige kinderen is het fijn dat er thuis extra 
geoefend wordt.  
Op dit moment is het nog vrijblijvend voor ieder kind, mochten wij in de loop van het jaar denken 
dat het nodig is, zullen de ouders van dat kind een seintje krijgen van de leerkrachten dat het 
wenselijk is dat er thuis ook geoefend wordt met de woorden. 
 

 Groep 5 
Rekenen 
Verkennen van het getallengebied tot 1000 
De kinderen leren getallen begrijpen. Zij stellen getallen samen met behulp van honderdtallen, 
tientallen en eenheden. We gebruiken hiervoor concreet materiaal e/o getallenkaartjes. 
 
Meetkunde 
Wie ziet wat? 
De kinderen gaan objecten bekijken vanuit verschillende posities. Ze leren dat je telkens andere 
dingen ziet als je vanuit verschillende posities naar één of meerdere projecten kijkt. Zij geven 
antwoord op de vraag. “Wat ziet ieder kind 
 
Spelling 
Deze week maken wij woordpakket 2. Ook dit woordpakket gaat over samengestelde woorden.  
De woorden kunnen thuis ook geoefend worden met Bloon. 
 

 

Groep 6 

 
 
Dinsdag 26 september signaaldictee wp 1 t/m 4 
 
Juf Mariska 
Vanaf volgende week komt juf Mariska bij ons in de klas. Juf Mariska komt bij ons in de groep 
stagelopen op de maandag en dinsdag.  
 
Rekenen 
Bij rekenen gaan we deze week aan de slag met onder elkaar optellen en aftrekken. Ook gaan wij 
kijken naar hoe wij oppervlakte en omtrek moeten bereken. 



Spelling 
Met spelling gaan wij aan de slag met woordpakket 4 en het herhalen van de woordpakketten 1 
t/m 4. Dinsdag 26 september hebben wij hier een dictee van.  
 
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 uit 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 staan op de website. 
 

Groep 8 
 
Rekenen 

Deze week werken we verder in het domein breuken. Deze week gaan we gelijknamige en 
ongelijkmatige breuken bij elkaar optellen en aftrekken. Verder gaan we breuken vergelijk (meer, 
minder en evenveel) 
 
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. 



 
Rapport 
Wilt u uw zoon of dochter het rapport weer mee naar school geven.  
Alvast bedankt!  
 
Huiswerk Engels 
De leerlingen van groep 8 hebben voor dinsdag 19 september leerwerk (vorige week dinsdag 
meegekregen). Zoals in de groep uitgelegd, wordt dit morgen niet overhoord, maar is dit bedoeld 
om alvast te leren, zodat op het moment dat er voor de toets geleerd moet worden (na ca. 6 
schoolweken) niet heel veel in één keer geleerd moet worden. Ook helpt het tijdens de lessen 
Engels wanneer de woorden die ze voor deze week moeten leren al bekend zijn. Het maken van de 
lessen wordt dan makkelijker.  
 
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 nemen. Hierin noteren 
de leerlingen dingen zoals toetsen en huiswerk.  
 
Topografie  
De leerlingen hebben vandaag een oefenwerkblad en een antwoordenblad van de wereld 
meegekregen om te leren. De toets zal zijn op vrijdag 6 oktober. Succes allemaal!! 
 


