
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Agenda 
 
Maandag 11 december   14:30 uur themavergadering Zorg 

 
Dinsdag 12 december    School gesloten ivm landelijke stakingsdag 
 
Dinsdag 19 december    19:30 uur vergadering oudervereniging 
 
Donderdag 21 december   Kerstbakjes maken (zie volgende pagina) 

Kerstviering v.a. 17:00 uur (zie volgende  
pagina) 

 
Vrijdag 22 december    12:00 uur start kerstvakantie 
 
Kerstvakantie van vrijdag 22 december 12:00 uur t/m vrijdag 5 januari 
 
 

Aanwezigheid schoolleiding deze week 

Juf Wilma Maandag, woensdag en donderdag 

Juf Monique woensdag 

Juf Marian Maandag en woensdag 
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Algemeen 
Sinterklaas 
Vorige week dinsdag kwam Sinterklaas met twee pieten langs op school. Het was een hele 
leuke dag, niet in de laatste plaats dankzij de inzet van de oudervereniging. Bedankt! 
De foto’s van deze dag zijn te vinden op de website: www.sinttheresiaschool.nl 
 
Schoolfruit deze week (woensdag, donderdag en vrijdag) 
Deze week krijgen de kinderen: ananas – mandarijn - peer.  
 
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: 93% 
Tot de kerstvakantie 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. Ouders die hun account nog niet geactiveerd hadden, hebben vandaag 
nogmaals een activatiemail ontvangen. Activeer uw account vandaag nog, zodat u geen 
informatie van school mist.   
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.  
 
Kerstbakjes maken 
Op donderdag 21 december maken we kerstbakjes op school.  
We zijn voor deze ochtend (vanaf 08.30u) op zoek naar twee ouders per groep die ons daarbij 
willen helpen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw zoon of dochter. Het is 
de bedoeling dat de kinderen de benodigdheden om een kerstbakje te maken zelf meenemen 
naar school. Vanwege allergieën gaan de bakjes ’s avonds na de kerstviering mee naar huis.  
 
Kerstviering 
Op donderdag 21 december vieren we kerst op school. Er is die dag gewoon school tot 14.00 
u. De kinderen  worden om 16.45u weer op school verwacht. Om 17.00u begint de 
“kerstviering” in de kerk.  U bent  hierbij van harte welkom! 
Na de viering in de kerk  gaan de kinderen  samen met  de leerkrachten dineren  in hun  eigen 
klas. U kunt  uw  zoon  of dochter  om  19.00u  weer ophalen.  
Wij gaan er vanuit dat de kinderen worden gehaald. Als uw zoon/dochter zelfstandig naar huis 
mag, geeft u dit dan aan bij de groepsleerkracht. 
Vanaf woensdag 13 december  hangen de te maken  gerechten  voor  het diner  bij  
het lokaal van iedere groep.  U kunt  dan zelf kiezen wat u graag zou willen maken.  We gaan 
er wel vanuit  dat als u een receptje meeneemt,  dit gerechtje dan ook  komt  brengen.  Mocht  
het onverhoopt  toch  niet lukken,  wilt u dan zelf een vervangende  kok  regelen? Zo 
voorkomen  we dat  er klassen zijn die iets missen. De gerechten  kunnen  op donderdag  21 
december tussen 17:15 u en 17.30u  op school afgeleverd worden.  We willen u vragen om  
de warme gerechten  zo laat mogelijk te brengen.  Dan zijn ze nog warm  als de kinderen gaan 
eten. 
Wij hopen op een gezellig en warm kerstfeest met elkaar! 
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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 
 
Afgelopen week zijn we van het thema Sinterklaas over gegaan naar het thema Kerst. De kinderen 
hebben dinsdag genoten van het bezoek van Sinterklaas. Het was wel spannend maar toch hebben 
we Sinterklaas goed kunnen laten horen wat we allemaal hebben geoefend. Woensdag zijn we 
voorzichtig gestart met Kerst. We hebben de kerstboom versierd en er staat een hele mooie stal in 
de klas. Elke ochtend starten we met de adventskrans en deze week mogen er 2 kaarsjes aan. 
Natuurlijk zijn we ook druk aan het oefenen voor de Kerstviering. Deze week gaan de kinderen 
verder met het vouwen van de kerstboom en we gaan een eigen kerststalletje knutselen.  
 
Verder werken we aan: 
-getalherkenning, goede volgorde, getalsymbolen, letter k aanbieden, navertellen van een verhaal, 
kleuren herkennen, begrippen breed/smal/lang/kort, woordenschat, vragen beantwoorden, actief 
luisteren.  
 

 
 

 



  Groep 2  
Thema  
Vorige week was het een bijzondere week. Zaten we dinsdag nog volop in het Sinterklaasfeest, 
woensdag werd de kerstboom alweer tevoorschijn gehaald. Deze week gaan we ook werken aan 
het thema Kerst. We maken kennis met het kerstverhaal maar dan vanuit een ander perspectief. 
We gaan het verhaal vanuit verschillende personages uit de kerststal bekijken. Hoe denken bv d os 
en de ezel over het hele verhaal? En de herders? enz.   
Letter van de week 
Elke week stellen we één letter centraal. Deze week is de e de letter van de week. We noemen dit 
een korte klank. Deze letter wordt uitgesproken als de e en niet als de eee. De kinderen mogen 
voorwerpen mee nemen waarbij de letter e te horen is. De e van: kerst, bel,  engel, emmer, 
elleboog, eskimo, zes, mes 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.   
Boeken ruilen  
Ook in deze toch wel bijzondere periode gaan we elke maandag boeken ruilen. Wilt u ervoor 
zorgen dat uw kind op maandag de boekentas mee heeft zodat er weer een nieuw boekje 
uitgekozen kan worden.  
Knutselen  
Vorige week hebben alle kinderen een mooie kerstbal gemaakt. Ze moesten daarvoor goed 
meten, knippen en plakken. Ze zijn prachtig geworden. Deze week gaan we een mooie en 
sfeervolle kersstal knutselen.  

   



Groep 3 
 
 

Leerkrachten voor groep 3 / 4 deze week 
Deze week zal juf Nienke nog geen lesgevende taken op zich nemen. Op maandag en woensdag 
staat juf Celine voor de groep.  Donderdag en vrijdag juf Agnita.  
 

  Groep 4  
Leerkrachten voor groep 3 / 4 deze week 
Deze week zal juf Nienke nog geen lesgevende taken op zich nemen. Op maandag en woensdag 
staat juf Celine voor de groep.  Donderdag en vrijdag juf Agnita.  
 

  Groep 5 
 
Rekenen 

Deze week met extra aandacht voor… 

Klokkijken: 

Het valt op dat veel kinderen nog moeite hebben met klokkijken. 

We gaan oefeningen doen met zowel de analoge klok als de digitale klok. 

 
Spelling 
Deze week maken en oefenen we met w.p. 14. 
 
Extra oefenen we deze week met woorden die eindigen op -ig en -ijk 
Spellingregel bij deze woorden: 
Als je aan het eind van een woord met twee of meer lettergrepen ug of luk hoort,  
schrijf je ig of lijk. 
Woorden als sierlijk, weinig, prettig, onrustig, schadelijk, huwelijk, smakelijk, twijfelachtig. 
 
Kerst 
Deze week gaan we verder met het knutselen en versieren van onze kerstboom. 
Vorige week hebben we als groepswerk een wensboom geknutseld. 
Ieder kind heeft een eigen vakje in de wensboom. 
Deze week mogen de kinderen een (kerst) wens in de wensboom leggen. 
We verzegelen elke wens met een stempel van wax (de kinderen mogen zelf kiezen of ze hun wens 

willen delen of niet). 
  
 
 

Groep 6 

Schoolschaatsen 



Vrijdag 15 december mogen wij schaatsen in Emmen. Wij mogen gebruik maken van de 

schaatsbaan van 8.30 t/m 9.30. Om optimaal gebruik te maken van de tijd, willen wij graag om 8 

uur vanaf school vertrekken.  

Praktische zaken:  

Er zijn schaatsen aanwezig, heb je zelf schaatsen? Dan mag je deze meenemen.  

Het is verplicht om handschoenen te dragen op de baan!! Vergeet deze dus niet, anders mag je 

niet schaatsen.  

 
spelling 

Inlognaam                                                               wachtwoord 

theresiagroep6 Welkom! 

 

Rekenen 

Wij hebben vanmorgen gekeken hoe je een weegschaal in evenwicht kunt krijgen. Hoeveel 

gewicht moet erbij? Woensdag gaan we aan de slag met kommagetallen.  

Topografie 
Op woensdag  13 november hebben we een toets topografie over de wateren. De oefenbladen 
zijn vorige week mee naar huis gegaan. We hopen dat er weer goed geoefend wordt.  
 

  Groep 7 
Schoolschaatsen 

Vrijdag 15 december mogen wij schaatsen in Emmen. Wij mogen gebruik maken van de 
schaatsbaan van 8.30 t/m 9.30. Om optimaal gebruik te maken van de tijd, willen wij graag om 8 
uur vanaf school vertrekken.  
Praktische zaken:  

Er zijn schaatsen aanwezig. Heb je zelf ijshockeyschaatsen? Dan mag je deze meenemen. Het is 

verplicht om handschoenen te dragen op de baan!! Vergeet deze dus niet, anders mag je niet 

schaatsen.  

Rekenen   
De doelen die we deze week oefenen zijn: 

 Ik kan lengtematen omrekenen 

 Ik kan cijferend vermenigvuldigen 

 Ik weet welk kommagetal er precies tussenin ligt 

Thuis kun je extra oefenen op www.rekenen-oefenen.nl 

 

Spelling  

Deze week oefenen we de woordpakketten 17 en 18. Ze staan ook in Bloon. 

 

Kerstetentje 

Op de deur van onze klas hangt een lijst met gerechten waaruit iedereen kan kiezen. We hopen op 
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een smakelijk kerstetentje. 

 

 

 Groep 8 

Rekenen 
Deze week werken de leerlingen van groep 8 niveau aan:  
- Ik kan de ontbrekende maten uitrekenen (inhoud) 
- Ik kan eerst gelijknamige breuken maken en daarna optellen of aftrekken 

- Ik kan verkort cijferend vermenigvuldigen.  
 
Deze week werken de leerlingen van groep 7 niveau aan:  
- Ik kan lengtematen anders opschrijven 
- Ik kan cijferend vermenigvuldigen 

- Ik weet welk kommagetal er precies tussenin ligt.  
 
Voor beide niveaus is de eindtoets op woensdag 20 december.  
 
Spelling 

Vrijdag 15 december is het dictee van de woordpakketten 9 t/m 16.  
Dit dictee bestaat uit werkwoorden en gewone spellingswoorden.  
 

De leerlingen kunnen weer oefenen met het meegekregen stencil of oefenen op Bloon.  
 
Schoolschaatsen 
Vrijdag 15 december mogen wij schaatsen in Emmen. Wij mogen gebruik maken van de 

schaatsbaan van 8.30 t/m 9.30. Om optimaal gebruik te maken van de tijd, willen wij graag om 8 

uur vanaf school vertrekken.  

Praktische zaken:  

Er zijn schaatsen aanwezig, heb je zelf schaatsen? Dan mag je deze meenemen.  

Het is verplicht om handschoenen te dragen op de baan!! Vergeet deze dus niet, anders mag je 

niet schaatsen.  

 
 

 
 

            
 
 
 


