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WEEKBERICHT 
Jaargang 25 Nummer 03 09-09-2016 

 
Jhr. M.W.C. de Jongestraat 26 | 7891 KN | Klazienaveen | 0591-312366 

www.sthenricusschool.nl | sthenricusschool@primenius.nl  

 

 
Agenda 

 

MA12 
19.00 uur: Informatieavond groep 3 en 4 MA19 

19.00 uur: Informatieavond groep 5,6 en 7 

DI13 Directeur aanwezig 
Screening groep 7 
20.00 uur: OR-vergadering 

DI20 STUDIEDAG (Alle kinderen VRIJ!) 
Directeur aanwezig 

WO14 Directeur aanwezig WO21  

DO15  DO22 Directeur aanwezig 

VR16 Directeur aanwezig 
13.00 uur: Vergadering kleuterleerkrachten VR23 Directeur aanwezig 

ZA17  ZA24  

ZO18  ZO25  

 

 
Schoolnieuws 

In beweging 
Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 2   
 
In de week van 12-30 september werken de kinderen in de methode Trefwoord voor godsdienst/ 
levensbeschouwing rond het thema “In beweging”.  Elke drie weken is er een Trefwoord-
ouderbrief.  
Het is alweer de derde schoolweek. In de Startweek zijn we direct gestart met Trefwoord en in de 
tweede week verder gegaan met ‘In de war’, een vervolg van het thema van voor de zomervakantie.  
In beweging… Springen, rennen, dansen. Zo kennen we kinderen: ze bewegen graag en veel. Bewegen is gezond. 
Voor je lichaam. Maar ook voor je geest, zo blijkt uit onderzoek. Sommige kinderen kunnen bepaalde dingen 
makkelijker leren als ze er bewegingen bij maken. Je kunt de uitkomst van 1 plus 3 weergeven met het cijfer 4. Je kunt 
ook vier keer op en neer springen. We bestaan in en met ons lichaam; ons voelen, denken en hopen staan daar niet los 
van.  
Bij beweging kun je ook denken aan verhuizen. Daar vertellen de Bijbelverhalen deze periode 
over: over Abraham met zijn vrouw Sara die hun geboortegrond verlaten op zoek naar het land 
van belofte: ze trekken van Syrië (!) naar Egypte om uiteindelijk hun plek te vinden in Kanaän. Zo 
beweegt Abraham zich van de ene naar de andere plaats. En hij groeit, al reizende, in zijn 
houding en zijn geloof.   
Voor ieder mens is het goed om bestaande denkbeelden en zekerheden los te laten. Dat brengt 
beweging in je leven.  
Kinderen hebben vaak wel zin om in de vakantie op reis te gaan. Had uw kind ook zin om naar de 
volgende groep te gaan? Maar ze zullen het niet altijd leuk vinden om te verhuizen, van 

leefomgeving te veranderen, vooral niet bij een echtscheiding. En toch is het 
goed om daar over na te denken: over mensen die – vrijwillig of gedwongen 
– in een nieuwe omgeving terecht komen. Hoe ga je daar mee om? Hoe gaan anderen daarmee 
om? Beweeg je mee? Of houd je vast aan het bekende?  
Er zal nog genoeg in beweging komen in hun leven. De kinderen van vandaag zullen morgen in 
een andere wereld leven. Dat vraagt om een flexibele houding en een open mind.   
In de Trefwoordlessen kijken de kinderen naar dieren die bewegen (trekvogels, paddentrek, etc.) 
en naar mensen die – ongewild of gewild – in beweging komen (verhuizing, vluchtelingen, 
ontdekkingsreiziger, vakantie). En daarbij gaat het – net als bij Abraham - niet alleen om wat je 
achterlaat en waar je terecht komt, maar zeker ook om wat er onderweg gebeurt: ook daar groei 
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je van.   
Ze bedenken bovendien wat nodig is om het vol te houden: wat motiveert je om in beweging te komen en om verder te 
gaan? Je fantasie? De natuur? Andere mensen? De liefde misschien? Genoeg redenen om niet stil te blijven zitten.  
 
Methodetoetsen 
Vanaf dit schooljaar is er voor gekozen om de toetsen niet meer mee naar huis te geven.  U kunt de ontwikkeling van 
uw kind volgen in het ouderportaal van ons administratieprogramma Parnassys. Mocht  u naar aanleiding van een toets 
vragen hebben dan kunt u altijd navraag doen bij de desbetreffende leerkracht.  Wanneer de leerkracht vragen heeft 
naar aanleiding van een toets zal hij/zij contact met u opnemen. 
Heeft u nog geen inloggegevens voor het ouderportaal van Parnassys of bent u uw inlog kwijt, dan kunt u aan de 
leerkracht vragen een nieuwe voor u te maken. 

 
Gezocht: handbal coach /handballen 
Coach 
In oktober heeft groep 8( eventueel aangevuld met leerlingen van groep 7 ) weer het jaarlijkse HVeK 
handbaltoernooi. Hiervoor zoeken we nog enthousiaste ouder(s) die willen helpen bij het  coachen van de kinderen.   
Datum handbal: 5 oktober en 12 oktober(‘s middags)  
 
Handballen 
Omdat we in de sporthal niet beschikken over veel handballen zou het ook fijn zijn als er handballen beschikbaar zijn 
om mee te trainen. We starten vanaf 16 september met het trainen voor het toernooi. Dit zal tijdens de gym uren op 
maandag  en vrijdag middag gebeuren.  
Mocht u willen helpen of heeft u handballen ter beschikking dan kunt u dit laten weten aan meester Bert Jan. 
Bij voorbaat dank! 
 
Gezocht: verkeersouders 
Elke ochtend en elke middag helpen de verkeersbrigadiers onder leiding van een verkeersouder onze kinderen veilig 
de straat over. We bieden deze service graag, omdat we verkeersveiligheid rondom de school een belangrijk 
onderwerp vinden. Het valt en staat echter wel met de beschikbaarheid van voldoende verkeersouders. Doordat 
enkele ouders gestopt zijn, hebben we nu een tekort aan verkeersouders. Daarom zijn we dringend op zoek naar 
nieuwe verkeersouders, die helpen met het brigadieren. Wie helpt onze kinderen veilig de weg over te steken? 

Informatie/opgeven kan bij Sandra van der Giezen (06-46603079) of Sandra van der Sluis (0622220058). 
Aarzel niet; het is leuk en nuttig werk! 
 
Formulieren 
Op de website kunt u o.a. ons aanmeldformulier vinden en het formulier om verlof aan te vragen. Deze formulieren 
kunt u nu ook op school ophalen. In het gangetje bij de directiekamer hangt een folderhouder aan de muur met daarin 
deze formulieren. Ook informatie van de BSO zit hierin. Handig! 
 
Vakantierooster 
Op verzoek hieronder nogmaals het vakantierooster en de margedagen, zoals eerder gepubliceerd in het weekbericht 
van 1 juli jl.: 
 
Herfstvakantie     15-10-2016 t/m 23-10-2016 
Kerstvakantie   (vrijdagmiddag) 23-12-2016 (12.00 uur iedereen vrij) 
      24-12-2016 t/m 08-01-2017 
Voorjaarsvakantie    18-02-2017 t/m 26-02-2017 
Paasvakantie     14-04-2017 t/m 17-04-2017 
Koningsvakantie    22-04-2017 t/m 30-04-2017 
Bevrijdingsdag     05-05-2017 
Hemelvaartvakantie    25-05-2017 t/m 28-05-2017 
Pinkstervakantie    03-06-2017 t/m 06-06-2017 
Zomervakantie (vrijdagmiddag)  21-07-2017 (12.00 uur iedereen vrij) 
      22-07-2017 t/m 03-09-2017 
 
Margedagen: 
Dinsdag 20-09-2016 
Woensdag 02-11-2016 
Maandag 27-02-2017 
Woensdag 07-06-2017 
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Uit de groepen 

 
--------  GROEP 1A  ------- 

Thema: Als ik naar de maan kan 
Aankomende  weken gaan we werken vanuit het thema “Als ik naar ik naar de maan kan”. De handpoppen Uil en 
Ooievaar introduceren het thema aan de kinderen. In dit thema werken we over ruimte, raketten, sterren, de maan etc.  

  
--------  GROEP 1B  ------- 

Thema: Als ik naar de maan kan 
Aankomende  weken gaan we werken vanuit het thema “Als ik naar ik naar de maan kan”. De handpoppen Uil en 
Ooievaar introduceren het thema aan de kinderen. In dit thema werken we over ruimte, raketten, sterren, de maan etc.  
 

--------  GROEP 2  ------- 
Thema: Als ik naar de maan kan 
Aankomende  weken gaan we werken vanuit het thema “Als ik naar ik naar de maan kan”. De handpoppen Uil en 
Ooievaar introduceren het thema aan de kinderen. In dit thema werken we over ruimte, raketten, sterren, de maan etc.  

 
--------  GROEP 3  ------- 

 

Na alle instructie even verder oefenen met de iPad.  

 

 

 

 

 

--------  GROEP 4  ------- 
Spelling: We oefenen de afspaak Beer woorden op –eer, -oor en –eur. 
Taal: we starten met thema 2 Wat eten we vandaag?  
Rekenen: het automatiseren van sommen blijft belangrijk, we werken over de kalender en oriënteren en oefenen het 
klokkijken en de volgorde van klokkijken. 
Lezen: we lezen in de klas op verschillende manieren maar thuis lezen blijft belangrijk. Goed om te weten dat de 
bibliotheek voor kinderen gratis is.  
 
Maandagmorgen gaan we voor de eerste keer gymmen dus allemaal de gymspullen mee.  
Maandagavond is de informatie avond voor groep 4 om 19:00, van harte aanbevolen.  
 
 

--------  GROEP 5  ------- 
Spelling: Afspraak ven de toren/jager. 
Taal: Thema “Aan tafel”. Over eten, op vaste tijden en geen vaste tijden. 
Het is belangrijk voor de toets, dat de kinderen het alfabet uit hun hoofd op kunnen zeggen. 
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Rekenen: Volgende week toets 1. 
Wilt u er op toezien, dat de i-Pad is opgeladen als uw kind naar school gaat. 

 
--------  GROEP 6  ------- 

Spelling: herhaling van de afspraken van Toren en Torren en Stam. 

Rekenen: donderdag hebben wij een toets over de volgende onderdelen: 

-getallen tot 10.000 plaatsen op een getallenlijn 

-optellen met grote getallen (635+ 456) 

-digitale en analoge tijden 

 

--------  GROEP 7  ------- 
Rekenen :  Afsluiten blok 1 , toets en vervolgens extra oefenstof naar aanleiding van de toets.  

Taal: Start thema 2.  Woordenschat rondom het thema “eten bereiden”.  Daarnaast gaan de  aan de slag met doen 

van een bestelling in een restaurant/snackbar. Tot slot gaan we verder met het opzoeken van afkortingen in het 

woordenboek.   

Spelling: Woorden die eindigen op  –ig , -lijk  . Daarnaast leren ze de juiste vorm van de  persoonsvorm in de 

verleden tijd te gebruiken.   

Vier keer wijzer:  De leerlingen zijn gestart met de 4x wijzer kaarten. Hierover maken ze een presentatie .  Een aantal 

leerlingen doet dit voor de klas en een aantal leerlingen mag een presentatie opnemen met de Ipad. Deze wordt dan 

beoordeeld door de leerkracht.  Alle leerlingen komen aan de beurt om een keer voor de klas te presenteren.  

--------  GROEP 8  ------- 
Afrika 

4X wijzer project 

 
 
Woensdag 21 september Topotoets Afrika 
Vrijdag 23 september toets 5 vragen Afrika 
 

 
Ingezonden 

Kinderwoorddienst 
Zaterdag 17 september om 19.00 uur is er weer een kinderwoorddienst.  
Wij zouden het erg leuk vinden als jullie komen. Tijdens de dienst zingt het koor Young Voices en het kinderkoor zal 
ook van zich laten horen. Lijkt het jou leuk om ook bij het kinderkoor te komen, dat kan altijd. Ze repeteren op 
maandagavond van 18.30 -19.00 uur.  
 
Het thema is: Wees Betrouwbaar.  
Het beloofd een gezellige dienst te worden.  
Tot zaterdag 17 september.  
 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjn7cqe1_rOAhXGXhQKHXiwC20QjRwIBw&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrika&psig=AFQjCNGHRL1WoOOu4ifB3UV_JHvRJglmZw&ust=1473249240378730
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