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Agenda 
 
Woensdag 4 oktober   8.30 uur Opening Kinderboekenweek  
Donderdag 5 oktober   Studiedag: leerlingen vrij 
 
 
 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Maandag, dinsdag en woensdag 

Juf Monique woensdag 

Juf Marian Dinsdag en woensdagmiddag 

* Op dinsdag staat juf Wilma voor groep 8 
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Algemeen 
 
Schoolpunten sparen bij de Jumbo 
Vanaf woensdag 4 oktober kunt u bij Jumbo Klazienaveen gaan sparen voor onze school. Bij 
elke besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen 
aan een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven. Van 
de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra leer- en spelmaterialen voor de kinderen 
aanschaffen. Op de website www.jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u onze school opzoeken 
en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de schoolpunten ook direct aan onze 
school toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je 
School app. Deze app is beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te 
downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app 
kunnen de schoolpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte 
kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox 
waar u ze in achter kunnen laten. 
We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze school. 
  
Kinderboekenweek  
Komende woensdag is de start van de Kinderboekenweek 2017. Het thema is: Gruwelijk eng! 
Woensdagochtend om 8.30 vindt er een gruwelijk verrassende opening plaats op het plein.  
Dus alle kinderen (en ouders) mogen eerst buiten op het plein blijven. De kinderen mogen 
deze dag verkleed naar school komen. Wat er verder gaat gebeuren houden we nog even 
geheim! U bent hierbij van harte uitgenodigd. 
In elke groep zal naar eigen inzicht en mogelijkheden aandacht besteed worden aan de KBW.  
Er zullen in ieder geval weer gouden griffels en penselen op onze school uitgereikt worden. 
We gaan dit thema afsluiten op 31 oktober. Dan zal er een leuke activiteit zijn als afsluiting 
van dit project. Houdt u deze datum vast vrij? Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.  
 
Fietsenkeuring 
Vanochtend is de fietsenkeuring uitgevoerd door vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland, 
afdeling Emmen. Enrico de Vries en Arjan Siekman hebben waar mogelijk kleine reparaties 
aan fietsen uitgevoerd, waarvoor onze hartelijke dank! Uw kind heeft een keuringskaartje 
mee naar huis waarop u kunt zien of er nog aandachtspunten zijn. Fietsen die zijn 
goedgekeurd hebben de OK sticker gekregen.   
 
Doppen sparen  
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden. Dus gooi 
de dopjes van frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze op school in. Je steunt niet 
alleen de opleiding van geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu. Er mogen alleen 
harde plastic doppen ingeleverd worden. De basisopleiding van geleidehonden kost €5.000,-. 
Alle kosten zijn hierin inbegrepen. Te denken aan voer, medische onkosten, KNGF-
instructeurs en professionele begeleiding van het pleeggezin. Voor deze basisopvoeding zijn 
ongeveer 11 miljoen doppen nodig.  
Wanneer u de doppen op school inlevert, zorgen wij ervoor dat ze bij het verzameldepot 
terecht komen. 



  

Algemeen 
 
Schoolbieb  
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. En dat wordt Gruwelijk eng! Tijdens de 
Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag 
het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en 
de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste 
kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 
winkel en levert de kassabon in op school.  

• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op school. Wij leveren de kassabonnen in 
bij een Bruna winkel.  

• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de school ontvangt een 
waardebon.  

• De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk 
voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. POP KIDS KOOR  
Morgenmiddag 3 oktober om 14.15 uur is de eerste bijeenkomst van het POP KIDS KOOR. 
Deze activiteit willen we nog een extra onder de aandacht brengen. 
De afgelopen weken is de docent die dit koor gaat begeleiden 2x op school geweest om met 
alle kinderen van groep 5 t/m 8 te gaan zingen. Wij hebben de indruk dat dit best in de smaak 
viel bij veel kinderen. Het was alleen misschien niet zo duidelijk dat dit was voor de promotie 
van het POP KIDS KOOR.  
Het is niet een koor waar je jaren lid van blijft. Het begint morgen en voor de kerst willen we 
kijken of we een optreden kunnen organiseren en dan is het koor weer afgelopen. Dus 
gewoon een leuke periode met elkaar zingen.  
Iedereen die zich nog niet heeft opgegeven, maar wel zin heeft om mee te doen, kan dinsdag 
naar De Collink gaan om 14.15 uur en alsnog meedoen. Het duurt tot 15.00 uur en is voor de 
kinderen van groep 5 t/m 8.  
Des te meer kinderen meedoen, des te leuker wordt het. En net als bij alle andere activiteiten 
is het koor gratis om aan deel te nemen.  
Dus kom gewoon dinsdag kijken of je het leuk vindt.  
Vriendelijke groet, 
Fenneke Mensen-Maat 
Coördinator Brede School Barger-Compascuum 
fenneke.mensen@kpnmail.nl  
394583/ 
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Voorschool 
 
 
 

Thema 
We werken deze week verder aan het thema eetsmakelijk, we hebben het nu met de kinderen 
over weinig, veel, groot en klein. 
 

 

Groep 1  
 
 

Bibliotheek 
Wilt u er aan denken dat we op maandag de boekjes ruilen. Mocht u het vergeten zijn dan kan het 
ruilen pas de volgende maandag weer.  
 
Thema 
Deze week gaan we verder met het thema herfst in combinatie met de Kinderboekenweek. Er is 
vandaag een pakketje bezorgd voor Pompom en morgen gaan we kijken wat daarin zit. Heeft het 
misschien met de herfst te maken? Voor het taakje gaan we een eikennootje versieren. De 
kinderen moeten papier schuren en opplakken. Het memory spelletje herhalen we deze week. We 
leren liedjes over de herfst en natuurlijk ook over de Kinderboekenweek. Tijdens de 
rekenactiviteiten gaan we werken met de begrippen groot, klein, veel en weinig. Ook oefenen we 
met de getallen en de dobbelsteenstructuur.  
 
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.  
 
Het gaat om de laatste bakken!  
 

 Groep 2  
Thema  
We werken nog verder aan het thema herfst, maar uiteraard besteden we ook aandacht aan de 
Kinderboekenweek. We beginnen met een mooi verhaal over knikkers. Verder houden we het 
verhaal nog even geheim.   
 
Letter van de week 
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de s de letter van de week. Deze letter 
wordt uitgesproken als de ssss en niet als de es. De kinderen mogen voorwerpen mee nemen 
waarbij de letter s vooraan te horen is. De s van: spin, sap, spook, slang, spiegel 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.   
 
Weekwijzer  
In de klas hebben de kinderen veel steun aan de weekwijzer. Elke 
dag heeft zijn eigen kleur wat voor de kinderen heel duidelijk is. 
Voor ouders is het hopelijk door deze afbeelding ook wat 
duidelijker.  

 
Groep 3 
 
 

Lezen 
Vorige week hebben we kern 1 afgesloten. Alle kinderen hebben in hun schrift een controletaak 
gemaakt en hebben individueel bij juf woordjes gelezen. 
 
Vandaag starten we met kern 2. 
De letters die we leren zijn: t – ee – n – b – oo . 
De woorden die daarbij horen zijn: teen – een – neus – buik – oog.  
Deze woorden horen bij het thema lichaam. Tijdens de Kinderboekenweek besteden we ook 
aandacht aan de binnenkant van ons lichaam, ons skelet. 
 
Rekenen 
We hebben vandaag geoefend met het plaatsen van getallen op de getallenlijn tot 10. 
 

 Groep 4  
 
Spelling 
De spellingscategorie waarmee we deze week verder aan het oefenen zijn is; Je schrijft het woord 
zoals je het hoort. Hierbij oefenen we vooral met de woorden die eindigen op –ng. Deze woorden 
kennen we al van groep 3. 
Ook de woorden van de ei-plaat oefenen we in deze week. De kinderen hebben een poster 
waarop alle woorden die je met de ei-schrijft (en die ze moeten leren in groep 4) in hun la. Ze 
kunnen deze gebruiken als geheugensteuntje. Staat het woord op de ei-plaat dan schrijf je hem 
met de ei. Staat het woord er niet op, dan schrijf je het met de ij. 
De woordpakketten waar we deze week mee oefenen zijn woordpakket 7 en 8 van het oefenblad. 
 
Rekenen 
We hebben vandaag een begin gemaakt met de tafelsommen. Nu oefenen we vooral nog het 
herkennen van de groepjes bij een plaatje en het benoemen daarvan. Ze zien ze bijvoorbeeld 3 
vaasjes met 4 bloemen erin. De kinderen schrijven daaronder 3 groepjes van 4. 
Een aantal kinderen is al zover dat ze al de 'echte' tafelsom erbij kunnen schrijven. Deze kinderen 
mogen dat natuurlijk doen. Heel knap! 
 



 Groep 5 
Rekenen 
 
Deze week gaan we verder met het verkennen van het getallengebied tot 1000 
We gaan:   
Tellen vanaf een bepaald getal t/m 1000 vooruit en terug. 
Tellen heen en terug met sprongen van 10, 50 en 100 vanaf een willekeurig 10, 50 of 100 tal tot 
1000. 
Ordenen van getallen t/m 1000 van klein naar groot en andersom. 
 
Vandaag begonnen we met het spelletje Tikkie, jij bent ‘m!   
Wie werd aangetikt, stond op en liep verder en telde verder waar de vorige was gebleven. We 
hebben de volgende rijtjes gelopen:  
100-200-300-…(tot 1300).  
194-195-196-… 
110-120-130-… 
50-100-15-… 
51-151-251-… 
123-143-163-… 
250-500-750-1000-… 
Maar ook: 7-14-21-… 
Tijdens het spel werd telkens naar de grootte van de sprongen gevraagd. 
 
Meetkunde 
Deze week gaan we met geld aan het werk. We ontdekken wat de waarde van bedragen met een 
komma is.  
 
Hoofdrekenen 
Deze week is de tafel van 7 tafel van de week! 
 
Spelling 
Deze week maken wij woordpakket 4. 
De woorden kunnen thuis ook geoefend worden met Bloon. 
 

 

Groep 6 

 
 
Rekenen 
Bij rekenen gaan we deze week aan de slag met onder vermenigvuldigen. Ook gaan wij kijken naar 
geld. 
 
Spelling 
Het dictee van vorige week is erg goed gemaakt! De kinderen kunnen trots zijn op zichzelf!! Deze 
week gaan we aan de slag met woordpakket 6 en 7.  
 



Gym 
Het komende schooljaar gymmen wij op de maandagmiddag. Wij begrijpen dat dit misschien een 
lastige dag is om aan gymkleding te denken. Wel willen wij graag dat de kinderen gymkleding mee 
hebben. Dit zou bijvoorbeeld ook op vrijdag al mee kunnen.  

 
Groep 7 
 

 
Rekenen 
We gaan leren om de breuken op de juiste plaats op de getallenlijn te plaatsen. Je kunt thuis 
oefenen op www.rekenen-oefenen.nl Doen! 
 
Spelling 
Deze week gaan we oefenen met de werkwoorden scheppen, sproeien, gieten, sluiten, sparen en 
vluchten. We herhalen de pakketten 1/m 4. Thuis kun je oefenen met Bloon. 
 
Rapport 
Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. 
 
Gym 
Dinsdag gaan we weer gymmen. Vergeet niet je gymspullen mee te nemen. 
 
Aardrijkskunde 
We hebben de landen en de hoofdsteden van Europa geleerd en krijgen vrijdag hier een toets 
over. Iedereen heeft een oefenblad mee naar huis gekregen. Veel succes bij het leren. 
 

Groep 8 
 
Rekenen 

Deze week gaan we aan het werk met het metriek stelsel, breuken omzetten in procenten en 
decimalen, rekenen met geld bedragen en percentages uitrekenen van mooie ronde getallen. 
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 7 en 8.  
Het dictee van de woordpakketten 5 t/m 8 is op vrijdag 13 oktober. Het gaat hierbij om de 
werkwoordspelling. 
Vrijdag 20 oktober hebben de kinderen een dictee van de woordpakketten 1 t/m 8.  
De leerlingen kunnen deze woordpakketten oefen op bloon of middels het meegekregen stencil.  
 
Rapport 
Wilt u uw zoon of dochter het rapport weer mee naar school geven.  
Alvast bedankt!  
 

http://www.rekenen-oefenen.nl/


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!! 
 
Kinderpostzegels 
Vorige week zijn de kinderen gestart met het verkopen van de kinderpostzegels. 
Iedereen moet het mapje van de kinderpostzegels weer inleveren, ook als er niets verkocht is.  
Dit moet woensdag ingeleverd zijn i.v.m. de deadline voor het versturen.  
Wilt u uw kind hieraan helpen herinneren?  
Alvast mijn dank.  
 


