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Agenda 
 
Woensdag 18 oktober   19:30 uur MR vergadering 
 
23 t/m 29 oktober     Herfstvakantie 
 
Dinsdag 31 oktober 18:00-19:00 uur  Afsluiting thema Griezelen  

(zie verder op voor meer info) 
 
Alvast noteren:  
Woensdag 8 november     Nationaal Schoolontbijt 
 
 

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 
 
 

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


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. 
Het aantal gespaarde punten op dit moment is: 653 
De actie loopt nog tot en met dinsdag 21 november. U spaart toch ook mee?  
 
Afsluiting thema Kinderboekenweek op dinsdag 31 oktober! 
We hebben op 4 oktober een prachtige start gehad van de Kinderboekenweek. Foto’s hiervan 
zijn te vinden op de website van school: www.sinttheresiaschool.nl Ook al is de 
Kinderboekenweek officieel afgelopen, op school gaan we nog even verder met het thema. 
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. Woensdag 18 oktober is de 
laatste dag dat de kinderen hun tekening of verhaal kunnen inleveren. Op dinsdag 31 
oktober wordt vervolgens bekend gemaakt wie de winnaars van de Gouden Penseel en de 
Gouden Griffel van onze school zijn!  
Op dinsdag 31 oktober sluiten we het thema af met een inloop uurtje, waarvoor we alle 
belangstellenden van harte willen uitnodigen. De school is die avond geopend van 18:00 tot 
19:00 uur. Natuurlijk mag iedereen verkleed komen! 
 
Picknicktafels 
Afgelopen vrijdag zijn 3 picknicktafels geleverd die op dinsdag 17 oktober geplaatst worden 
op het grote plein. Deze picknicktafels zijn een geschenk van de oudervereniging. Namens de 
kinderen en het team: Hartelijk dank hiervoor! 

http://www.sinttheresiaschool.nl/


  

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.  
U kunt evt. kassabonnen nog op school inleveren.  
 



Voorschool 
 
 
 

Thema 
We werken op dit moment aan onze lampionnen, dit natuurlijk aan ons thema 'eet smakelijk' 
aangepast.  
De liedjes zijn we ook al druk aan het oefenen voor 11 november. Deze krijgt u deze week ook 
mee naar huis zodat u thuis ook nog kan oefenen als u wilt.  
 

Hallo! 
Vorige week is Sophie bij ons begonnen. Wij wensen haar veel leer- en speelplezier bij ons op de 
groep.  
 
Afscheid 
Sinds vorige week gaat Liam naar groep 1, bij juf Milja en juf Agnes. Wij wensen Liam veel leer- en 
speelplezier toe! 
 

 

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 zijn de kinderen druk bezig met de tekening voor de wedstrijd van 
de gouden griffel. De kinderen hebben een verhaal gehoord over Slijmstein en aan de hand van 
het verhaal mogen ze zelf een tekening gaan maken. Daarnaast maken we een begin met de 
lampion.  
 
Verder werken we aan de volgende doelen: 
-in tweepraat vertellen 
-cijfers tot en met 7 
-verkennen van eenvoudige patronen 
-rijmen 
-luisteren naar een verhaal- 
-groepsregels 
-verhaal naspelen 
-oriëntatie in de ruimte 
 
We zingen deze week het liedje: zeven heksen bij elkaar. De kinderen vinden het een leuk liedje, 
het liedje is eventueel ook te vinden op Youtube. 



 Groep 2  
Thema  
Het thema van de Kinderboekenweek Gruwelijk eng, is het thema waar we aan werken. De 
kinderen hebben een prachtige, vaak fantasievolle tekening gemaakt als vervolg op het geheim 
van Slijmstein. Deze week gaan we weer veel aandacht besteden aan prachtige spannende, 
griezelige maar ook wel grappige verhalen over vreemde wezens. Weet u soms wie de grote 
gevaarlijke Grompel is? Misschien weet uw kind hier meer over.   
 
Letter van de week 
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de m de letter van de week. Deze letter 
wordt uitgesproken als de mmm en niet als de em. De kinderen mogen voorwerpen mee nemen 
waarbij de letter m vooraan te horen is. De m van: maan, monster, muur, molen, muis, mand 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.   
 
Waar zijn we zoal mee bezig in de groep?  
Het herkennen en bedenken van rijmwoorden blijft deze week weer een aandachtspunt. Het 
verdelen van eenvoudige woorden in klanken en het aan elkaar plakken van klanken tot een 
woord oefenen we vaak.  
Daarnaast zijn we bezig met de begrippen licht en zwaar. Dat kunnen we vaak voelen maar we 
gebruiken ook een balansweegschaal. We gaan ook kijken of de kinderen al om kunnen gaan met 
geld en of ze wat spullen in onze kleine winkel kunnen kopen.    

 
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 9 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. 
 
Spelling 
Deze week maken wij woordpakket 6. De woorden kunnen thuis ook geoefend worden met Bloon. 
 
Voor taal hebben we deze week ons eerste controlemoment. Dit controlemoment komt voort uit 
wat we tot dusver hebben geoefend.  
  



 
 

Groep 6 

 
 
Dinsdag 17 oktober signaaldictee wp 6 t/m 8 
 

Lampionstok 

We hebben alvast lampionnen gemaakt die passen in het griezelthema waar we nu mee bezig zijn. 
Deze willen wij jullie graag laten zien met de kijkavond. Willen jullie alvast een lampionstok (met 
batterij) meegeven naar school? Dan hebben we hele leuke lichtjes met de kijkavond. 
 
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 
Morgen hebben wij het dictee van de woordpakketten 5 t/m 8. De kinderen hebben de woorden 

al meegekregen vorige week. Ook kunnen de kinderen de woorden oefenen op bloon. 

Inlognaam: theresiagroep6 

Wachtwoord: Welkom! 

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

 Groep 7 
 
Rekenen  
We gaan vermenigvuldigen met twee cijfers, de helft en het dubbele berekenen en een deel van 
een geheel uitrekenen. Ken je de tafels nog goed genoeg? Je kunt thuis oefenen met Gynzykids of 
op de iPad met tafelmonsters.  
 
Spelling  
Vrijdag maken we het controledictee van de pakketten 1 t/m 8. Het dictee bestaat uit woorden en 
uit werkwoorden. Je kunt oefenen met Bloon.  
 
Technics4U 
Donderdagmiddag vindt de tweede en laatste techniekles plaats. We gaan weer programmeren 
met de Microbit. Weet je nog hoe het moet? Kijk anders even op de website: 
https://pxt.microbit.org/beta?livelang=nl  Veel succes! 
 

https://pxt.microbit.org/beta?livelang=nl


Techniekdag Drenthe College 
Donderdag 2 november gaat groep 7 naar de Techniekdag op het Drenthe College in Emmen waar 
we opdrachten met de Microbit gaan uitvoeren. We vertrekken om 8.30 en zijn om 12.00 weer 
terug. Het belooft een hele leuke ochtend te worden. Echter, we kunnen er alleen naar toe als we 
voldoende vervoer hebben. Welke ouders kunnen er rijden?  
 
Open Bedrijvendag  
Op zaterdag 4 november openen, tijdens de Open Bedrijven Dag, diverse bedrijven hun deuren 
voor kinderen en hun ouders. Op 2 november zullen alle kinderen van groep 7 vouchers kregen die 
op deze dag bij de bedrijven ingeleverd kunnen worden voor iets leuks. Zie voor verdere 
informatie de bijlage. 
 
Knutselen Gruwelijk Eng 
Vrijdag gaan we in de groepen 5 t/m 8 knutselen met als thema Gruwelijk Eng. Bij elke groep hangt 
een lijst waarop de kinderen zich kunnen intekenen. Dus kijk bij elke groep en schrijf je in bij het 
favoriete onderwerp van jouw keuze. 
 

Groep 8 
 
Rekenen 

Deze week gaan we aan het werk met de sectordiagram en cijferend onder elkaar 
vermenigvuldigen.  
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 1 t/m 8.  
Afgelopen vrijdag is gebleken tijdens het dictee dat de leerlingen nog veel moeite hebben met de 
werkwoordspelling. Hier gaan we de komende tijd in de klas meer mee oefenen. 
Aanstaande 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!  
 
 
 


