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Agenda 
 
Maandag 9 oktober  19.30 uur  OV vergadering 
Woensdag 11 oktober  14.30 uur   Teamvergadering 
23 t/m 29 oktober     Herfstvakantie. 
Dinsdag 31 oktober     Afsluiting thema Griezelen 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma maandag t/m donderdag 

Juf Monique woensdag 

Juf Marian dinsdag en woensdagmiddag 

* Op donderdag staat juf Wilma voor groep 8 
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Algemeen 
 
Schoolpunten sparen bij de Jumbo 
Sinds 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  
We hebben vorige week een prachtige start gehad van de Kinderboekenweek. We proberen 
te ontdekken wat het geheim van Slijmstein is. In elke groep is nl een geheim kistje bezorgd. 
De jongere kinderen werken dit uit in een tekening, de oudere kinderen laten hun fantasie tot 
uitdrukking komen in een geschreven verhaal.  
In alle groepen wordt aandacht besteedt aan de boeken die passen bij het thema van de 

Kinderboekenweek nl. Gruwelijk eng. Gelukkig zijn niet alle boeken eng maar komen we ook 
grappige monsters tegen.  
 
Bereikbaarheid school 
Sinds dit schooljaar komt de telefoon rechtstreeks binnen bij één van de administratieve 
medewerkers van de Stichting Primenius. Eén van de administratief medewerkers kijkt of ze 
het telefoontje zelfstandig kan afhandelen en zal daarom soms ook even doorvragen. Indien 
nodig zal ze proberen door te verbinden met de school of een terugbelverzoek voor iemand 
doorsturen via de mail. 
 
 



  

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.  
 



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 
Tot de herfstvakantie blijven we werken aan het thema herfst in combinatie met de 
Kinderboekenweek. Deze week gaan de kinderen vrij knutselen. Ze mogen zelf monstertjes maken 
van kosteloos materiaal.  
We luisteren naar het thema verhaal en de kinderen gaan ontdekken welke geluiden ze daarbij 
horen… kunnen ze de geluiden ook na doen?  
 
Verder werken we aan de volgende doelen: 
-cijferherkenning tot en met 6 
-begrippen vroeg, laat en eerder 
-begrippen meer, minder, veel en weinig 
-kritisch luisteren 
-eindrijm 
-gevoelens benoemen 
-verhaal navertellen 
 
Daarnaast zijn er ook meerdere activiteiten die met het thema gruwelijk eng te maken hebben. 
Zoals liedjes, versjes, voorlees verhalen en spelletjes.  
 

 Groep 2  
Thema  
Het thema van de Kinderboekenweek Gruwelijk eng, is het thema waar we aan werken. Het 
geheim van Slijmstein krijgt deze week een vervolg. De kinderen maken er naar eigen beleving, 
een mooi tekening over. De herfst met al zijn spinnenwebben, spinnen en bladeren kan er soms 
ook eng uit zien.  
 
Letter van de week 
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de i de letter van de week. Dit noemen we 
een korte klank. Deze letter wordt uitgesproken als de i en niet als de ie. De kinderen mogen 



voorwerpen mee nemen waarbij de letter i te horen is. De i van: spin, inkt, vis, insect, indiaan 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.   
 
Rijmen 
In de klas zijn we al vaak bezig met het zoeken en benoemen van rijmwoorden. Dit kunnen de 
kinderen al heel goed en het is nog leuk om te doen ook. We proberen ook al woorden in 
verschillende klanken te verdelen. Zo proberen we de taalontwikkeling op een leuke en speelse 
manier te stimuleren.  

 
Groep 3 
 
 

Ruil-dag juf Agnita en juf Nienke 
Maandag 16-10 zal juf Agnita lesgeven aan de groep. Juf Nienke zal er op donderdag 19-10 zijn. 
 
Lezen 
De letters die we leren zijn: t – ee – n – b – oo . 
De woorden die daarbij horen zijn: teen – een – neus – buik – oog.  
Met de letters die we tot nu toe geleerd hebben kunnen we al een heleboel woorden maken! 
Vandaag hebben we samen van deze woorden zelfs zinnen gemaakt. Deze zinnen hebben we 
samen gelezen. 
 
Rekenen 
Vandaag hebben we een instaptoets voor blok 2 gehad. Deze toets is bedoeld om te kijken wat de 
kinderen al weten van de komende lesstof, zodat we ze niet iets gaan aanleren wat ze al kunnen! 
Deze doelen gaan we vanzelfsprekend wel herhalen. De doelen waar de kinderen nog meer 
moeite mee hebben gaan we aanbieden in de rekenlessen. 
 

 Groep 4  
 
Ruil-dag juf Agnita en juf Nienke 
Maandag 16-10 zal juf Agnita lesgeven aan de groep. Juf Nienke zal er op donderdag 19-10 zijn. 
 
Spelling 
We herhalen woordpakket 5 t/m 8. Vandaag hebben we er samen mee geoefend, morgen hebben 
we een dictee. Dit dictee gaan we samen nakijken, zodat de kinderen meteen weten hoe ze het 
gemaakt hebben. 
Mochten ze nog willen oefenen vanavond, dan kan dat natuurlijk met het kopieerblad. 
 
Rekenen 
Vandaag hebben we een instaptoets voor blok 2 gehad. Deze toets is bedoeld om te kijken wat de 
kinderen al weten van de komende lesstof, zodat we ze niet iets gaan aanleren wat ze al kunnen! 
Deze doelen gaan we vanzelfsprekend wel herhalen. De doelen waar de kinderen nog meer 
moeite mee hebben gaan we aanbieden in de rekenlessen. 



 

 Groep 5 
Rekenen 
Hoofdrekenen 
Deze week is de tafel van 7 nog een keer de tafel van de week! 
 
Deze week besteden we tijdens het rekenen ook aandacht aan het delen. We gaan eerlijk delen. 
We hebben 18 kinderen in onze klas. Hoe kunnen we die eerlijk verdelen? We kunnen dat doen 
door er groepjes van te maken. 18 kun je eerlijk verdelen in 2 groepen, maar ook 3, 6 of 9 
groepen. 
Zo maken we van de 18 kinderen in onze klas , 2 x een groep van 9 , 3x een groep van 6, 6x een 
groep van 3 en 9x een groep van 2. 
We komen op deze manier tot de volgende deelsommen: 18:2=9,  18:3=6,. 18:6=3 en 18:9=2 
We kunnen 18 natuurlijk ook nog verdelen in 18 groepjes van 1 kind. Of in 1 hele grote groep van 
18 kinderen. 
 
Meetkunde 
Deze week gaan we met geld aan het werk. We ontdekken wat de waarde van bedragen met een 
komma is.  
 
Spelling 
Deze week maken wij woordpakket 5. De woorden kunnen thuis ook geoefend worden met Bloon. 
Bovendien maken we deze week een dictee. 
 

 

Groep 6 

 
 
Dinsdag 17 oktober signaaldictee wp 6 t/m 8 
 
Juf Mariska  
Hallo, Ik ben Mariska Zwols, 19 jaar en derdejaars studente van de pabo (lerarenopleiding) in 
Emmen. Al vanaf groep 3 is mijn grote wens om juf te worden en het komende schooljaar ga ik 
daar weer hard aan verder werken. Ik zal hiervoor een jaar lang op het Sint Theresia te vinden zijn. 
Mijn stagedagen zijn op maandag en dinsdag en op deze dagen loop ik mee in groep 6. Ik hoop er 
samen met uw kind(eren) een heel erg leuk en leerzaam jaar van te maken!  
Mariska Zwols  
 
Rekenen 
We hebben al heel veel leerdoelen van rekenen gehad de afgelopen weken. Deze week gaan we 

alle doelen herhalen en volgende week zullen we een toets maken om te kijken welke doelen wij 

nogmaals moeten herhalen. 

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 8 en herhaling/ inoefenen wp 6 t/m 8.  



 
Gym 
Maandag 16 oktober zullen wij niet naar de gym gaan i.v.m. een workshop voor de 
Kinderboekenweek. 
 

 Groep 7 
 
Rekenen  
We gaan leren om te vermenigvuldigen met twee cijfers, 1000 en 10.000 meer of minder en we 
gaan handig vermenigvuldigen. Ken je de tafels nog goed genoeg? Je kunt thuis oefenen met 
Gynzykids of op de iPad met tafelmonsters.  
 
Spelling  
Vrijdag maken we een dictee over de pakketten 5 t/m 8. Je kunt oefenen met Bloon.  
 
Geen gym  
Dinsdag gaan we niet gymmen in de sporthal. In plaats daarvan gaan we iets langer buitenspelen 
en vanaf 13.00 krijgen we les in striptekenen.  
 
Techniekles  
Donderdagmiddag krijgen de kinderen van groep 7 en 8 een techniekles. Techniek is overal en we 
hebben het elke dag nodig. Wanneer gebruik jij techniek? Het belooft een hele interessante en 
technische middag te worden. Donderdag 19 okt. volgt les 2.  
 

Groep 8 
 
Aanwezigheid juf Wilma en juf Annemiek  
Juf Wilma en juf Annemiek hebben deze week dagen gewisseld. 
Dinsdag zal juf Annemiek in de klas zijn, donderdag geeft juf Wilma les in groep 8.  
 
Rekenen 

Deze week gaan we aan het werk met kommagetallen, vermenigvuldigen onder elkaar, plus- en 
minsommen.  
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 5 t/m 8.  
Het dictee van de woordpakketten 5 t/m 8 is aanstaande 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!  



 
Gym 
De leerlingen hoeven morgen geen gymkleding mee. In het kader van de Kinderboekenweek komt 
er een striptekenaar bij ons in de klas een workshop geven.  
 
 


