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Agenda
Maandag 4 december

19:00 uur vergadering SAC
19:30 uur vergadering oudervereniging

Dinsdag 5 december

Sinterklaas

Woensdag 6 december

spreekuur jeugdarts
19:30 uur vergadering MR

Aanwezigheid schoolleiding deze week
Juf Wilma
maandag t/m donderdag
Juf Monique
woensdag
Juf Marian
dinsdag en woensdag
* Op donderdag staat juf Wilma voor groep 8

Algemeen
Sinterklaas
Dinsdag is het 5 december en wij hebben natuurlijk Sinterklaas uitgenodigd om op school te
komen! Sinterklaas komt graag met ons feestvieren, heeft hij ons laten weten.
Morgenochtend zullen we dan ook – als het weer het toelaat – gezellig muziek draaien op het
plein, voor schooltijd. We blijven dan buiten tot Sinterklaas er is, want we willen hem
natuurlijk met zijn allen welkom heten. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden zijn van harte welkom om samen met ons op Sinterklaas te wachten!
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: waspeen – mandarijn - sinaasappel.
Social Schools – nieuw communicatiemiddel tussen school en ouders / verzorgers
Van veel leerlingen heeft al minstens één ouder/ verzorger het account geactiveerd. De
dekkingsgraad is op dit moment: 83%
Tot we 100% dekking hebben (van alle leerlingen minstens één ouder / verzorger, blijven we
de informatie nog via het 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.

Berichten van derden
Nieuws van de jeugdsoos
We hebben geprobeerd een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen, zodat we wekelijks soos
kunnen aanbieden en zo iedere week onder de vrijwilligers kunnen rouleren. Afwisselend
voor groep 7, 8 en het voortgezet onderwijs.
Aangezien er zich maar weinig volwassen vrijwilligers hebben opgegeven en Simon is gestopt,
is dit helaas niet mogelijk. Daarom hebben we besloten om één keer per maand soos aan te
bieden en de groepen 7, 8 en het voortgezet onderwijs met elkaar te combineren.
Mocht dit geen succes worden, zijn we tot onze grote spijt genoodzaakt te stoppen met de
Soos.
Wanneer er soos is kun je vinden op de facebook pagina onder De Soos Barger-Compascuum.
Een swingende groet van Miranda en Bianca.

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 ronden we het thema Sinterklaas af. Met natuurlijk als hoogtepunt het bezoek van
Sinterklaas op school. De kinderen vinden het spannend maar ze hebben er ook heel veel zin in.
Afgelopen weken hebben we druk geoefend en de voorstelling is helemaal klaar. Vandaag gaan we
nog een keer oefenen in de speelzaal zodat we precies weten wat we moeten doen. Woensdag
starten we met het thema Kerst. We gaan een kerstboom vouwen en de kinderen mogen een
kerstboom kleien. Samen met de klas gaan we de kerstboom versieren.
Verder werken we aan de volgende doelen:
- Geheugen
- Tweepraat vertellen
- Kleuren en vormen
- Groepsregels
- Woordenschat
- Getallen tot en met 6
- Versjes aanleren
- Luisteren

Groep 2
Thema
Dinsdag is het dan eindelijk zo ver. Sinterklaas komt op bezoek. We zijn al druk bezig geweest met
het oefenen van een versje, liedjes en een dansje. We hopen dinsdag op een leuk en gezellig feest.
Na dinsdag gaan we gaan we ook weer vooruit kijken en gaan we ons voorbereiden op het
kerstfeest.
Letter van de week
Deze week gaan we alle aangeboden letters herhalen en komt er geen nieuwe letter bij.
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.
Woensdag een invalleerkracht
Juf Agnita moet voor een kleine ingreep naar het ziekenhuis en is daarom a.s. woensdag niet
aanwezig. Die dag komt er een invalleerkracht. Dinsdag is juf Agnita er gewoon en viert zij samen
met de groep het Sinterklaasfeest.

Groep 3
Leerkrachten deze week in groep 3/4
I.v.m. ziekte van juf Nienke heeft groep 3/4 maandag, dinsdag en woensdag les van een
invalleerkracht. Ook donderdag zal er een invaller in groep 3/4 zijn, omdat juf Agnita een kleine
ingreep moet ondergaan.

Groep 4
Leerkrachten deze week in groep 3/4
I.v.m. ziekte van juf Nienke heeft groep 3/4 maandag, dinsdag en woensdag les van een
invalleerkracht. Ook donderdag zal er een invaller in groep 3/4 zijn, omdat juf Agnita een kleine
ingreep moet ondergaan.

Groep 5
Rekenen
 Herhalend/Verrijkend
Vandaag zijn we de week gestart met het oefenen van klokkijken.
Daarnaast konden de kinderen extra oefenen met de getallenlijn. De vraag hierbij was o.a. kijk
goed hoe groot de sprongen zijn.
Verder deze week werken we o.a. aan de volgende leerdoelen:


Getalbegrip:

We maken o.a. sprongen van 2, 100, 200 op de getallenlijn tot 1000.
We gaan getallen aan de getallenlijn vastmaken; bijvoorbeeld maak op de goede plaats vast.


Bewerkingen:

+ en –sommen t/m 100
+ en –sommen t/m 1000
We werken verder aan de deelsommen, maar ook aan de keersommen.
Met deze week extra aandacht voor de tafel van 8.

Spelling
Deze week maken wij woordpakket 13
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
Schaatsen
Vrijdag 15 december mogen wij schaatsen in Emmen. Op social schools hebben zich 3 ouders
opgegeven die met ons mee willen rijden. Wij hebben dus nog niet genoeg plekken. Zijn er nog
ouders die kunnen/willen rijden? Anders is het helaas niet mogelijk om de activiteit voor groep 6
door te laten gaan.
spelling
Op vrijdag gaan wij aan de slag met woordpakket 14. De woordpakketten 13, 14, 15 en 16 staan
ook alvast weer op Bloon.
Inlognaam
theresiagroep6

wachtwoord
Welkom!

Rekenen
Wij hebben blok 3 van rekenen nu afgerond. Blok 4 hebben wij de instaptoets van gemaakt. Nu
gaan we per doel bekijken wie nog moet oefenen of wie het al kent.

Groep 7
Sinterklaas
Dinsdag gaan we om 8.30 Sinterklaas en zijn Pieten verwelkomen op het schoolplein. Daarna
hebben we een leuk programma in de klas. 's Middags gaan we gymmen. Dus vergeet je
gymspullen niet.
Rekenen
De doelen die we deze week oefenen zijn:
- ik kan de getallen op de goede plek aan de getallenlijn vastmaken.
- ik kan de inhoud berekenen.
- ik kan de oppervlakte uitrekenen en omrekenen naar ha.
Thuis kun je extra oefenen op www.rekenen-oefenen.nl
Spelling
Deze week oefenen we met de werkwoorden van de pakketten 9 t/m 16. Vrijdag sluiten we deze
periode af met een controledictee. Je kunt de woorden nog extra oefenen met Bloon.
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 en zoveel mogelijk opgaven te maken.

Schaatsen
Vrijdag 15 december gaan de groepen 6 t/m 8 schaatsen in Emmen. Vertrek om 8.00 uur. Voor
schaatsen wordt gezorgd, maar heb je ijshockeyschaatsen dan mag je ze meenemen voor jezelf.
Het vervoer is geregeld.

Groep 8
Deze week werkt Juf Annemiek op dinsdag en Juf Wilma op donderdag.
Rekenen
Deze week werken de leerlingen van groep 8 niveau aan:
- Ik kan een cirkeldiagram aflezen (% en delen)
- Ik kan het tijdstip uitrekenen
- Ik kan een grafiek aflezen en voorspellingen doen
Deze week werken de leerlingen van groep 7 niveau aan:
- Ik kan getallen op de goede plek aan de getallenlijn vastmaken
- Ik kan de inhoud berekenen
- Ik kan de oppervlakte uitrekenen in ha
Spelling
Deze week werken we aan de woordpakketten 13 t/m 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.
Schoolschaatsen
Wie o wie wil 15 december meerijden? We mogen van 08:30 tot 09:30 schoolschaatsen. Dit is in
het centrum van Emmen. Wij zullen rond 8.00 uur vanaf school vertrekken. Mocht u
kunnen/willen rijden, wilt u het dan doorgeven via mail of uw zoon of dochter? Daarbij graag
vermelden hoeveel er bij u in de auto kunnen. Alvast mijn dank!

