
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
k.b.s. Sint Theresia 

Postweg 131  

7884 PJ Barger Compascuum    e-mail: sttheresiaschool@primenius.nl 

tel: 0591-349275      website: http://www.sinttheresiaschool.nl 

 

 

’t  Informantje schooljaar 2017 - 2018    week 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Agenda 
 
Week van 27 november   Ontwikkelgesprekken  
Maandag 4 december    19:30 uur vergadering oudervereniging 
Dinsdag 5 december    Sinterklaas 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma maandag t/m donderdag 

Juf Monique woensdag 

Juf Marian dinsdag en woensdagmiddag 

* Op dinsdag staat juf Wilma voor groep 8 
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Algemeen 
 
Schoolfruit 
Zoals u weet, krijgen alle leerlingen van school op dinsdag, woensdag en donderdag via school 
fruit aangeboden. Ons doel is om verschillende soorten fruit en groente aan te bieden en de 
leerlingen te stimuleren dit te proeven. Mocht u twijfelen of uw kind wel voldoende eet 
tijdens de dagen dat er schoolfruit uitgedeeld wordt, dan kunt u uiteraard uw kind ook zelf 
iets meegeven.  
Deze week krijgen de kinderen: tomaat – mandarijn en peer.  
 
Jumbo sparen voor je school 
De afgelopen weken hebben veel mensen mee gespaard bij de Jumbo Klazienaveen. Alle 
gespaarde punten zijn gescand en daarmee geregistreerd. Het totaal aantal gespaarde punten 
is: 3380. 
De komende tijd wachten we in spanning af welk geldbedrag dit vertegenwoordigt! 
Het gespaarde tegoed kunnen wij dan vanaf januari 2018 besteden in de webshop. Zodra we 
meer weten, brengen we u op de hoogte. 
Iedereen die mee heeft gespaard: Hartelijk dank! 
 
Social Schools – nieuw communicatiemiddel tussen school en ouders / verzorgers 
Vorige week heeft u allemaal een activatiemail ontvangen voor Social Schools, het nieuwe 
communicatiemiddel tussen school en ouders / verzorgers. Van veel leerlingen heeft al 
minstens één ouder/ verzorger het account geactiveerd. Tot we 100% dekking hebben (van 
alle leerlingen minstens één ouder / verzorger, blijven we de informatie nog via dit 
Informantje én via Social Schools delen. Social Schools biedt u als ouder / verzorger echter wel 
iets extra’s, namelijk foto’s van alledaagse activiteiten op school. U kunt binnen Social Schools 
berichten ook ‘liken’ of op een berichtje reageren. Mocht u uw account nog niet geactiveerd 
hebben, doe dit dan snel, zodat ook u mee kunt kijken.  
Heeft u uw account geactiveerd, maar kunt u bijv. geen berichten zien van de groep van (één 
van uw) kind(eren), laat dit dan a.u.b. even weten.  
 
Identiteit / Voorlezen uit de kinderbijbel 
In het kader van de katholieke identiteit heeft u vorig schooljaar een enquête in mogen vullen 
m.b.t. onze school. De vragen in deze enquête waren onderdeel van een aantal 
werkopdrachten i.v.m. een scholing. 
De antwoorden/suggesties uit deze enquête hebben ons een aantal bruikbare tips opgeleverd 
ten aanzien van het versterken van onze katholieke identiteit. Daarbij werd o.a. aangegeven 
dat u het wenselijk vindt dat er meer Bijbelverhalen worden voorgelezen en dan met name 
verhalen uit de kinderbijbel.  
Met het team hebben we kinderbijbels bekeken en besproken.  
We hebben hier vervolgens een keuze uit gemaakt.  
Naast Trefwoord lezen we momenteel van tijd tot tijd voor uit de kinderbijbel, passend bij het 
thema van Trefwoord. 
Met dank nogmaals aan u voor het invullen van de enquête. 



Voorschool 
 
 
 

Thema 
We werken ook deze week nog aan het thema Feest ; en deze week werken we over Sinterklaas 

 

Boeken ruilen 
Alle kinderen hebben vandaag weer een tasje met daarin een boekje meegekregen, dit tasje en 

boekje moeten elke maandag weer terug naar de voorschool.   

 

Afscheid Levi 

Vandaag heeft Levi getrakteerd hij is vandaag 4 jaar en mag dan  morgen  naar groep 1. 

We willen hem veel plezier wensen bij juf Milja en juf Agnes. 

 

Sinterklaas 

We hebben volgende week dinsdag, woensdag en donderdag voorschool. De maandag vervalt. 

 

 

 Groep 1  
 
 
 

Bibliotheek 
Elke maandag worden de boekjes geruild.    
 
 
Thema 
Deze week werken we verder aan het thema Sinterklaas. De kinderen zijn druk bezig met 
verschillende Sinterklaaswerkjes. Een tekening, een piet verven, een Sint knutselen. Ook de 
hoeken zijn veranderd in Sinterklaashoeken. De kinderen mogen pakjes inpakken en de 
poppenzolder is veranderd in een pietenzolder. Afgelopen vrijdag hebben we het boek van 
Sinterklaas weer terug gegeven aan Sinterklaas en als dank daarvoor hebben de kinderen 
pepernoten in hun schoen gekregen. Wat een feest. Ondertussen blijven we ook druk oefenen 
met de liedjes die we gaan zingen voor Sinterklaas. 
 
Verder werken we aan de volgende doelen: 
-themawoorden Sinterklaas 
-begrippen voor, achter, in, op 
-rijmen 
-getal herkenning 
-dobbelsteenstructuur  
-geheugen spelletjes 
-meer/minder 
-woordenschat 
-leesontwikkeling  

 



 

  Groep 2  
Thema  
De komende week werken we uiteraard aan het thema Sinterklaas. We volgen op school het 
sinterklaasjournaal. We zijn druk bezig om ons voor te bereiden op het bezoek van Sinterklaas. We 
zingen samen liedjes, leren een versje en oefenen dansjes. We maken ook een mooi boek voor 
Sinterklaas waar we al onze tekeningen in doen. Zo kunnen we Sinterklaas ook een mooi cadeau 
geven wanneer hij bij ons op bezoek komt.  
 
Letter van de week 
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de b de letter van de week. Deze letter 
wordt uitgesproken als de b en niet als de bee. De kinderen mogen voorwerpen mee nemen 
waarbij de letter b vooraan te horen is. De b van: boot, boek, balk, beschuit, bus, bal, beer, bed, 
blauw 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.   
 
Versje  
Het volgende versje gaan we aan Sinterklaas voordragen wanneer hij op bezoek komt. Het is net 
alleen een mooi versje maar er zitten ook lekker veel rijmwoorden in!  
Vijf Pietjes. 
 Kijk, ik heb vijf Pietjes op mijn hand! 
 Die helpen sint door het hele land. 
 Dit is de dikke bakkerpiet 
 Die eet vaak pepernoten als niemand het ziet. 
 Dit is Piet met de grote oren 

 Hij kan al jullie liedjes héél goed horen. 
 Lange Piet kan keihard lopen. 
 En de mooiste cadeautjes voor iedereen kopen. 
 De stalpiet zorgt voor het witte paard 

 Geeft het eten, drinken en kamt zijn staart. 
 En wie zorgt er voor het boek van sinterklaas? 

 Dat is de kleinste pieterbaas. 

 
Groep 3 
 
 

Lezen 
Vorige week hebben we kern 3 afgesloten. De resultaten van de leestest worden met u besproken 
tijdens het 10 minuten gesprek. 
De komende week hebben we een herhalingsweek. Alle letters van de voorgaande 3 kernen 
komen nog een keer langs. We proberen dit zoveel mogelijk spelenderwijs te doen. 
 
Rekenen 
We  gaan deze week aan de slag met de bus-sommen. We oefenen dit in eerste instantie door zelf 
de bus, met zijn chauffeur, na te spelen. 



Uiteindelijk  zullen we leren hoe we een som moeten maken en wat de som betekend.  
 
Ook oefenen we deze week verder met het splitsen van de getallen. 
 

  Groep 4  
 
Spelling 
Deze week leren we de woorden van woordpakket 13 en woordpakket 14. Hierin staan de 
woorden met de –cht aan het einde. 
Ook oefenen we de woorden met de g. Dit zijn woorden die je schrijft zoals je ze hoort. 
 
Rekenen 
We gaan deze week eerst oefenen met handig rekenen. De kinderen zien steeds 2 sommen. De 
sommen lijken erg veel op elkaar. We hopen dat ze de tweede som niet meer hoeven uit te 
rekenen, maar met een handigheidje het antwoord op kunnen schrijven. Bijvoorbeeld; 5-3=2 dan 
15-3= …...we hopen dat de kinderen zien dat er met de 10 niets gebeurd. Je kan de som dan 
makkelijker maken, want 5-3 wisten we al! De 10 moeten we niet vergeten dus het antwoord is 
12. 
 
Leeskanjers! 
Jaylano heeft van de week zijn roze leeskriebel gehaald en is nu aan het lezen voor zijn grote 
leesdiploma! Heel goed gedaan! 
 

  Groep 5 
 
Rekenen 

Vorige week stond in het teken van een aantal controle momenten. 

De kinderen hebben er hun beste best voor gedaan. 

Deze week, de week na de toets gaan we de gevraagde leerdoelen herhalen en/of verrijken.  

 

Spelling 
Deze week maken wij woordpakket 12 
Ook maken de kinderen deze week een dictee voor spelling. 
 
Wereldoriëntatie 
Deze week starten we met een nieuw onderwerp. We gaan het hebben over Nederland en dingen 
die typisch Nederlands zijn en ook over de vooroordelen over Nederlanders. We zullen hier op 
heel veel verschillende manieren mee bezig zijn. Het zou erg fijn zijn wanneer de kinderen van 
groep 5 hiervoor op dinsdag 31 oktober een typisch Nederlands voorwerp mee zouden kunnen 
nemen.  
 
 



Groep 6 

28-11-2017 dictee woordpakketten 9 t/m 12 
 

Toets topografie 
Vorige week hebben de kinderen de eerste topografietoets gehad. De meeste kinderen vonden dit 
erg leuk. We hebben bij het nakijken niet gekeken naar de schrijfwijze.  
 
Lootjes 
De kinderen hebben al een week de tijd gehad om bezig te gaan met de surprise en het gedicht. 

Wij vinden het allemaal erg spannend. Gelukkig hoeven wij nog maar een weekje te wachten.  

Spelling  
Deze week hebben wij op dinsdag het dictee van spelling. Op vrijdag gaan wij aan de slag met 

woordpakket 13. De woordpakketten 13, 14, 15 en 16 staan ook alvast weer op Bloon. 

Inlognaam                                                               wachtwoord 

theresiagroep6 Welkom! 

 

Rekenen 

Deze week maken we een afrondende toets van blok 3. Deze leerdoelen hebben wij allemaal 

gehad en nu gaan we kijken of we de doelen begrepen hebben. Woensdag maken we de 

instaptoets van blok 4 om te kijken welke doelen nog aan de orde moeten komen. En welke 

doelen wij niet meer hoeven te herhalen.    

 

  Groep 7 
Rekenen  

Vandaag hebben we de instaptoets van blok 2 gemaakt. Aan de hand van deze toets gaan we de 

komende twee weken oefenen met de verschillende doelen, zoals wat is het grootste getal, 

getallen op de getallenlijn plaatsen, de inhoud berekenen en de oppervlakte berekenen in 

hectares. Oefen jij thuis al met rekentuin? Probeer alle onderdelen 'groen' te krijgen. 

 

Spelling  

Deze week oefenen we met de werkwoorden van de pakketten 9, 10, 11 en 12. Vrijdag sluiten we 

deze periode af met een controledictee. 

 

Ontwikkelgesprekken 

Op maandag 27 november ('s middags en 's avonds) en dinsdag 28 november ('s middags) vinden 

de ontwikkelgesprekken over uw kind plaats in groep 7.  

Taalzee 

We besteden deze week extra aandacht aan de oefeningen in Taalzee. Thuis kun je hier ook mee 

oefenen. Probeer alle onderdelen 'groen' te krijgen. 

 



 Groep 8 
 
Rekenen 
Aanstaande vrijdag 24 november hebben de leerlingen (zowel niveau groep 7 als niveau groep 8) 
de eindtoets van het eerste blok gehad. De leerlingen krijgen een papier waarop staat of ze het 
doel nu behaald hebben. Leerlingen hebben herhalingsformulieren gekregen voor de doelen die ze 
nog niet beheersen.  
 
Vandaag hebben de leerlingen (zowel niveau groep 7 als niveau groep 8) een instaptoets voor blok 
2. Dit om te kijken welke doelen ze al beheersen, zodat we extra aandacht kunnen besteden aan 
de doelen die nog niet beheerst worden.  
 
Spelling 
Deze week werken we aan de woordpakketten 15 en 16. 
Deze woordpakketten staan in teken van de werkwoordspelling! 
Vrijdag 8 december is het dictee van de woordpakketten 13 t/m 16. 
Vrijdag 15 december is het dictee van de woordpakketten 9 t/m 16.  
 

De leerlingen kunnen weer oefenen met het meegekregen stencil of oefenen op Bloon.  
 

Topografie  
De toets Zuid-Amerika is 1 december 2017. De formulieren voor het leren hebben de leerlingen al 
eerder meegekregen.  
 
Mediamasters 

Vorige week zijn we bezig geweest met het mediamasterproject! Er is thuis ook hard gewerkt aan 
de thuisopdrachten, we hebben veel jokers in kunnen zetten! Vandaag volgt de uitslag.. 
Spannend! 
 

            
 
 
 


