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

www.sthenricusschool.nl | sthenricusschool@primenius.nl  

 

 
Agenda 

 

MA19 
19.00 uur: Informatieavond groep 5,6 en 7 MA26 

Directeur aanwezig 
19.00 uur: Informatieavond groep 1 en 2 

DI20 STUDIEDAG (Alle kinderen VRIJ!) 
Directeur aanwezig DI27  

WO21  WO28 Directeur aanwezig 

DO22 Directeur aanwezig DO29  

VR23 Directeur aanwezig VR30 Directeur aanwezig 

ZA24  ZA01  

ZO25  ZO02  

 

 
Schoolnieuws 

Herhaalde oproep: Verkeersouders gezocht! 
In de vorige nieuwsbrief riepen we ouders op om verkeersouder te worden. 
Helaas is daar geen enkele reactie op gekomen. Daarom deze week opnieuw de 
oproep. We hopen dat er nu massaal gereageerd wordt! 
 
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 4 nieuwe verkeersouders, die helpen met het brigadieren. 
Wie helpt onze kinderen veilig de weg over te steken? Ook zoeken we 2 
verkeersouders die de verkeerswerkgroep willen versterken. 

Informatie/opgeven kan bij Sandra van der Giezen (06-46603079) of Sandra van der Sluis (0622220058). 
Aarzel niet; het is leuk en nuttig werk! 
 
Als het ons niet lukt om nieuwe verkeersouders te werven, zien we ons genoodzaakt het brigadieren te beëindigen, 
waarmee we ook ons Drents Verkeerslabel verliezen, waardoor we de verkeersprojecten die we elk jaar aangeboden 
krijgen ook kwijt raken.  
 
Foto’s website 
Regelmatig worden er in de klassen foto’s gemaakt. Bijvoorbeeld bij bijzondere activiteiten. Bij het aanmelden van uw 
kind geeft u op het formulier aan of u ons toestemming geeft om beeldmateriaal van uw kind te gebruiken op bv. onze 
website, facebookpagina of in de schoolgids. Binnen Stichting Primenius is besloten om u deze vraag jaarlijks te stellen. 
Opvattingen kunnen immers veranderen. Standaard gaan wij er van uit dat u toestemming geeft. Geeft u geen 
toestemming, stuur dan een mailtje naar sthenricusschool@primenius.nl, waarin u dit aangeeft voor dit schooljaar. 
 
Hoofdluisvrij 
De afgelopen weken zijn alle kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. De groepen waar hoofdluis/neten zijn 
aangetroffen zijn deze week opnieuw gecontroleerd. We kunnen vaststellen dat op dit moment alle groepen ‘schoon’ 
zijn.  
Blijf echter goed opletten en controleer uw kind regelmatig. Achter de oren, in de nek en in de staarten (bij meisjes) zijn 
(broei)plekken waar de hoofdluis zich graag nestelt. Als uw hoofdluis of neten aantreft meld dit dan bij de juf/meester. 

http://www.sthenricusschool.nl/
mailto:sthenricusschool@primenius.nl
mailto:sthenricusschool@primenius.nl
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De hoofdluisgroep wordt dan ingeschakeld. Zij gaan de hele groep controleren en kijken of er meer kinderen zijn met 
hoofdluis/neten. Zo kunnen we er voor zorgen dat het zich niet verder uitbreidt.  Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Ouderportaal Parnassys 
Als u uw wachtwoord kwijt bent van het ouderportaal van Parnassys, kunt u via deze link een nieuw wachtwoord 
aanvragen: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/wachtwoord/vergeten?0 
Via een formulier kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen als u deze vergeten bent. Na het versturen van dit 
formulier ontvangt u een emailbericht met instructies om uw wachtwoord opnieuw in te stellen. U dient het emailadres in 
te vullen dat gekoppeld is aan uw account en bekend is bij de school.  
 
KiVa 
Onze school is een KiVa-school. KiVa is een programma dat scholen gebruiken om alle kinderen 

een fijne schooltijd te geven. Kinderen op KiVa-scholen vullen twee keer per jaar op school een 

vragenlijst in. Met deze informatie krijgen wij meer inzicht  in pesten op onze school. 

Vanaf groep 3 gaan alle kinderen een vragenlijst invullen. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 waarvan wij nog geen toestemming hebben gekregen 

krijgen een formulier mee naar huis, dat uiterlijk 27 september terug moet zijn op school! 

 

Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn voor kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap 

meekrijgen.  

Op de website van KiVa (www.kivaschool.nl) is een gids voor ouders te vinden waarin basisinformatie staat over 

pesten en manieren voor ouders om daar invloed op uit te oefenen. 

In de oudergids staat onder meer informatie over: 

 achtergronden van pesten; 

 uitleg over de rol van de groep bij pesten; 

 pesten herkennen en signaleren; 

 wat u kunt doen als uw kind wordt gepest; 

 wat u kunt doen als uw kind pest; 

 hoe uw kind een gepest kind kan helpen. 

 

In alle groepen zijn wij op deze weken bezig met thema 1: “Iedereen verdient respect”. 

Bij dit thema hoort KiVa-regel 1: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect. 

Hierbij horen de volgende KiVa-doelen: 

A. KiVa 

- kinderen weten wat KiVa  is 

- kinderen weten  wat een leuke school is 

B. Alleen en samen 

- kinderen weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn 

- kinderen kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren 

C. Respect 

- kinderen weten wat respect is 

- kinderen kunnen respect herkennen en tonen 

- kinderen kennen verschillende relaties 

D. Het KiVa-contract 

- kinderen weten wat het kiVa-contract is 

- kinderen weten wat regels zijn 

- kinderen hebben een eigen contract 

 

 
Uit de groepen 

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

Deze week zijn we gestart met het thema “ruimte”. We hebben het over raketten en de maan. En kun je ook naar de 
maan vliegen? We leren nieuwe woorden zoals: astronaut, raket, ruimte, planeten. 
Er zijn deze week al heel veel astronauten geweest die een ruimtereis hebben gemaakt! 

https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/wachtwoord/vergeten?0
http://www.kivaschool.nl/
https://www.google.nl/search?biw=1024&bih=623&tbm=isch&q=kiva+pesten&revid=1846999672&sa=X&ved=0CCIQ1QJqFQoTCKbQveHDnMgCFWGocgodfGkE8w
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We zijn nog steeds op zoek naar een boekenrek, wie kan helpen? 

 
We zijn bezig om de gymschoenenkast te voorzien van de namen van de kinderen. Wilt u binnenkort even kijken of de 
gymschoenen van uw kind in het juiste vakje zitten? Wilt u tevens op de gymschoen de naam van uw kind schrijven? 
BVD 

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

Deze week werken we met ons thema ;  “Als ik naar de maan kan.” Uil en 
Ooivaar uit Lilaland kwamen op bezoek en de kinderen vonden het reuze 
interessant. We hebben ruimteschepen geschilderd en van een papieren 
bord een ruimteschip gemaakt. We leren nieuwe woorden zoals: astronaut, 
raket, ruimte, planeten, komeet, satelliet.  
 
 
 
We zijn bezig om de gymschoenenkast te voorzien van de namen van de 
kinderen. Wilt u binnenkort even kijken of de gymschoenen van uw kind in 
het juiste vakje zitten? Wilt u tevens op de gymschoen de naam van uw 
kind schrijven? BVD 
 
 

--------  GROEP 2  ------- 
Deze week werken we met ons thema ;  “Als ik naar de maan kan.” Uil en Ooivaar uit Lilaland kwamen op bezoek en 
de kinderen vonden het reuze interessant. We hebben ruimteschepen geschilderd en van een papieren bord een 
ruimteschip gemaakt. We leren nieuwe woorden zoals: astronaut, raket, ruimte, planeten, komeet, satelliet.  
 
Ook zijn we in groep twee begonnen met de letter M. Ons prikbord met woorden en spullen die met een M beginnen 
begint al aardig vol te raken.  
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We zijn bezig om de gymschoenenkast te voorzien van de namen van de kinderen. Wilt u binnenkort even kijken of de 
gymschoenen van uw kind in het juiste vakje zitten? Wilt u tevens op de gymschoen de naam van uw kind schrijven? 
BVD 

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

We hebben alle woorden van kern 1 geleerd, nu nog een weekje goed oefenen op de letters. Het thema van de 
komende weken is: Boeken. De kinderen mogen volgende week hun lievelingsboek meebrengen naar school. We 
lezen, kijken, wegen en maken onze eigen boeken. Hiervoor hebben we nog wat extra doosjes van 
verpakkingsmateriaal nodig. En wat steviger karton voor het kaft. Zoals stukken uit boodschappen-dozen. Wie heeft er 
iets voor ons? 

 
 

--------  GROEP 4  ------- 
Spelling: volgende week herhalen we de afspraken van haas, poes en beer. Daarna volgt het zinnendictee. 
Rekenen: we herhalen de opdrachten deze week en woensdag staat de toets van blok 1 gepland. De kinderen krijgen 
vrijdag een oefenblad mee naar huis. 
Taal: afgelopen week zijn we begonnen in blok 2 en hebben we gewerkt over verschillende soorten eten. We hebben 
het gehad over broodbeleg dat je kunt beleggen en strooien. Volgende week werken we over doe-woorden. Ook zijn 
de werkboeken binnen en kunnen we daar in gaan werken.  
Nieuwsbegrip: de teksten die we de afgelopen weken hebben gelezen gaan mee naar huis. Deze kunnen thuis 
natuurlijk ook gelezen worden.  
   

--------  GROEP 5  ------- 
Spelling: Vrijdag hebben we een toets over de afspraken Gevangen en Toren. 
Rekenen: Het is belangrijk dat de kinderen blijven oefenen op automatiseren van sommen. 
We gaan oefenen: afstand bepalen., hoeveelheden handig tellen, tafel van 6. 
Taal: We zetten woorden op volgorde van het alfabet en kijken nu naar de eerste en tweede letter bijv. speculaas en 
stokbrood. 
Informatieavond: maandagavond van 19.00 uur – 19.30 uur. 
Rapporten: Nog niet alle kinderen hebben hun rapport ingeleverd. 
 

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

Spelling: Vrijdag hebben wij een toets over de afspraken: Toren en Torren en  Stam. 

Rekenen: optellen en aftrekken met nullen (1500+800=) 

Taal: Voor de taaltoets moeten de kinderen het alfabet kennen. Deze toets is donderdag. 

Informatieavond: Maandagavond 19 september van 19.30u. tot ongeveer 20.00u. 

 

--------  GROEP 7  ------- 
Rekenen: Start blok 2; optellen/aftrekken tot 10.00(kolomsgewijs). Meten. Breuken. Verhoudingstabellen.  

Taal: Verder thema “eten bereiden” 

Spelling:  Herhaling regel knabbelen, honderd, toren, torren, stripboek, golven, dertig, heerlijk. dirigent + 

zinnendictee. 

4x wijzer 

De leerlingen zijn druk met de 4x wijzer kaarten bezig. Volgende week gaan de leerlingen de kaarten presenteren. 

Voordat de leerlingen gaan presenteren bedenken ze een leerdoel waaraan ze willen werken tijdens de presentatie. 
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Daarnaast bedenken ze wat ze willen overbrengen met hun presentatie.  Een aantal presenteren voor de klas en een 

aantal neemt een kort filmpje op. Alle presentaties worden door de leerkracht beoordeeld. 

 

Belangrijke data  

- 22 september beantwoorden van de 5 kernvragen, 

- 23 september presentaties van de kaarten  

--------  GROEP 8  ------- 
Informatiemarkt voor leerlingen en ouders 

 
Bezoekers van Schoolchoizz krijgen een beeld van wat het voortgezet onderwijs inhoudt en van de keuzemogelijkheden 
in Emmen en omgeving. Op de informatiebeurs kunnen de leerlingen en ouders/verzorgers met leerlingen en docenten 
van de verschillende scholen praten.  
Schoolchoizz vindt plaats op woensdag 26 oktober in het Hampshire Hotel in Emmen. Bezoekers zijn van harte welkom 
van 13.00  tot 20.00 uur. 
 
Woensdag 21 september Topotoets Afrika 
Vrijdag 23 september toets 5 vragen Afrika 
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Ingezonden 

Dreumesuurtje 

Op 10 plaatsen in de gemeente Emmen worden dreumesuurtjes georganiseerd door Bibliotheek Emmen. Er zijn 2 

groepen: voor kinderen van 1 – 2 jaar en hun ouder/verzorger en voor kinderen van 2 jaar en ouder en hun 

ouder/verzorger. Tijdens de dreumesuurtjes worden er allerlei leuke activiteiten gedaan, liedjes gezongen, gespeeld, 

gedanst en in de groep van 2 jaar en ouder ook voorgelezen en geknutseld.  De dreumesuurtjes zijn gratis en opgave 

van te voren is niet nodig! 

Er is plaats voor nieuwe deelnemers! Ook peuters die de peuterspeelzaal bezoeken zijn welkom! 

Locatie Klazienaveen: in de peuterspeelzaal in de Sint Henricusschool                 

op 26/9, 31/10, 28/11 en 19/12. 

Voor de 1 – 2 jarigen en hun ouder of oppas van 9.15 – 10.15 uur 

Voor de 2 - 4 jarigen en hun ouder of oppas van 10.30 – 11.30 uur 

Voor verdere informatie zie www.bibliotheekemmen.nl  

Folders van de dreumesuuurtjes zijn verkrijgbaar bij de bibliotheken en de consultatiebureaus. 

Met vriendelijke groet, 

Tineke Fietje, organisatie dreumesuurtjes 

 
Wetenschap en techniek 

Het weekend van 1-2 oktober staat in het teken van wetenschap en techniek. Onder de noemer 'Zpannend 
Zernike' is er op deze dagen van alles te beleven in Groningen. Op zaterdag in de binnenstad van 
Groningen, op zondag op de Zernike Campus. Zelf proefjes doen, in een virtuele wereld zwemmen met 
dolfijnen, er zijn demonstraties, je kunt praten met echte wetenschappers, ontdekken en naar boeiende 
verhalen luisteren. Toegang is overal gratis.  
 
Verkort programma: 
Zaterdag 1 oktober 
Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn kinderen, ouders, opa's en oma' van harte welkom in het Academiegebouw 
(met rondleidingen!), het universiteitsmuseum, ERIBA/UMCG, bij de Jonge Onderzoekers en in de 
wetenschapstruck op de Ossenmarkt. 
 
Zondag 2 oktober 
Op zondag tussen 12.00 en 17.00 uur is de Zernike Campus het toneel van Zpannend Zernike. Maak kennis 
met de fascinerende wereld van natuurwetenschappen, techniek en energie. Bij KVI-CART, in de Bernoulliborg 
en het Kapteyn Instituut, bij SRON, Science Linx, in de wetenschapstruck, EnTrance en EnergyBarn en op de 
Hanzehogeschool Groningen. 
 
Het totale programma vindt u op de website: www.zpannendzernike.nl 
 
We hopen veel kinderen te mogen begroeten bij Zpannend Zernike: even backstage in de wereld van 
wetenschap en techniek! 
 
 
 
 

http://www.bibliotheekemmen.nl/

