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WEEKBERICHT 
Jaargang 25 Nummer 05 23-09-2016 

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

www.sthenricusschool.nl | sthenricusschool@primenius.nl  

 

 
Agenda 

 

MA26 
Directeur aanwezig 
19.00 uur: Informatieavond groep 1 en 2 
19.30 uur: MR-vergadering 

MA03 
Directeur aanwezig 

DI27  DI04  

WO28 Directeur aanwezig WO05 Start Kinderboekenweek 
Dag van de Leraar 
HVK-handbaltoernooi 
Directeur aanwezig 

DO29  DO06  

VR30 Directeur aanwezig VR07 Directeur aanwezig 

ZA01  ZA08  

ZO02  ZO09  

 

 
Schoolnieuws 

Stoelendans 

Ouderbrief bij Trefwoord, jaargang 22, aflevering 1, thema 3  

In de week van 3-14 oktober staat in de methode Trefwoord het thema “Stoelendans” 

centraal. 

U kent vast het spelletje stoelendans, waarbij je moet zorgen op één van de lege stoelen komt 

te zitten, terwijl er minder stoelen zijn dan spelers. Een spelletje, dat in het echte leven zich ook 

soms voordoet en dan een strijd kan worden: er is geen plaats voor iedereen. 

De kinderen denken na over de plek die ze in de klas hebben en bij u thuis. En daar vindt soms 

die strijd plaats over wie de eerste mag zijn en dat kan leiden tot jaloezie. Soms wordt een 

kind buitengesloten of je komt op de reservebank bij de sportclub te zitten. Hoe is dat om 

voorgetrokken te worden of buitengesloten te worden? We willen samen over deze 

‘stoelendans’ nadenken. 

 

De kinderen luisteren naar het vervolg van het verhaal over Abraham en zijn familie. Daar vindt ook een stoelendans 

plaats. Sara kan niet zwanger worden. En dan valt die droom over een groot nageslacht in duigen. Om toch kinderen 

te krijgen neemt Abraham een tweede vrouw: de slavin Hagar. En dan begint de stoelendans om de eerste plaats in 

huize Abraham. Als Ismaël geboren wordt, het kindje van Hagar, is hij de opvolger van Abraham als stamhoofd. Hagar 

eist die plek op. Sara kan het niet aanzien en maakt het leven van Hagar heel moeilijk. Op het laatst moet Hagar met 

Ismaël wegvluchten, de woestijn in. Gelukkig zorgt God voor hen en blijven ze leven. 

Op een dag komen er drie mannen bij Abraham en ze vertellen dat Sara zwanger zal worden. Sara hoort het vanuit 

haar tent en moet heel hard lachen omdat dat toch echt niet kan nu ze zo oud is. Maar toch gebeurt het… Abraham en 

Sara zijn heel blij als Sara uiteindelijk toch zwanger wordt. Sara krijgt een zoon en ze noemen hem Isaak. Zo kan de 

stamboom van Abraham in joodse lijn voortgezet worden nu Isaak geboren is uit een joodse moeder. En daarmee 

wordt Abraham de stamvader van alle joden. De moslims noemen Ismaël als hun stamvader en daarmee is Ibrahim, 

zoals ze Abraham noemen, tegelijk ook hun stamvader.  
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Zo zie je dat zo’n spelletje als stoelendans soms heel cru ook in het gewone leven 

plaatsvindt, ook al in bijbelse tijden. Zaak is dan om dat van een andere kant te 

bekijken. Je kunt niet altijd naast de juf zitten: wie heeft daar een goed plan voor?, 

vragen de jongste kinderen zich af.  

En ook de oudere kinderen gaan vragen stellen bij al die stoelendansen. Kom je alleen 

voor jezelf op of heb je ook oog voor een ander? Kun je iets betekenen voor de 

verliezer? Gun je elkaar een goede plek en maak je ruimte? Iedereen telt toch mee?  

Dat mogen de kinderen bedenken. En misschien komen ze op het idee om er gewoon een 

stoel bij te zetten. Wie zal daar tegen zijn? 

 
Snappet 
Op de informatieavonden waren er een aantal vragen over Snappet en of u als ouder kunt volgen wat uw kind voor 
lessen maakt en of de ontwikkeling gevolgd kan worden (als u dat zou willen). Hieronder de antwoorden. 
 
Kan ik de ontwikkeling van mijn kind volgen in Snappet?  
Ja, u kunt de ontwikkeling van rekenen en spelling volgen in Snappet. U kunt thuis inloggen met de gegevens van uw 
kind. U krijgt dan een overzicht van de verschillende vakken. U kunt vervolgens per vak bekijken waar uw kind op 
uitvalt. Uw gaat dan naar de leerdoelen en klikt dan op het groene vak. Daarin kunt u de vooruitgang van uw kind 
zien.    
 
Kunnen de ouders inzicht krijgen in de cijfers van spelling?  
Nee, deze gegevens zullen niet beschikbaar zijn op het ouderportaal van Parnassys. maar u kunt eveneens de 
ontwikkeling volgen op Snappet. Zie antwoord hierboven. Als de resultaten van de dictees opvallen, zal de leerkracht 
contact met u opnemen.  De kinderen krijgen wel het cijfer te horen van hun leerkracht. Mocht u thuis dan vragen 
hebben over dit cijfer, kunt u ook contact opnemen met de leerkracht.    
 
Mogen de leerlingen thuis aan Snappet werken?   
Het is niet de bedoeling dat de leerlingen thuis werken aan Snappet. De onderwijstijd op school moet voldoende zijn 
om de lesdoelen te kunnen halen en voor het volgsysteem in Snappet is het van belang dat de leerkracht zeker weet 
dat de gegeven antwoorden direct vanuit de leerling komen. Anders kan er een vertekend beeld ontstaan van de 
ontwikkeling van een leerling en kan de leerkracht niet de juiste ondersteuning geven.  De leerlingen kunnen thuis wel 
werken aan Rekentuin, Taalzee en Gynzykids. 
 
iPads (1) 
Op dit moment is het helaas niet mogelijk een iPad te bestellen, omdat de voorraad niet toereikend is. Apple heeft op 
7 september 2016 wijzigingen in de modellen doorgevoerd omdat de nieuwe Apple producten op de markt komen. 
Dit houdt het volgende in voor de bestellingen: 
-iPad Air 2 iPad Air 2 (voorheen): € 439 (16GB) – € 539 (64 GB)  
-iPad Air 2 (nu): € 439 (32GB) € 549 (128GB)  
De iPad Air 2 16GB bestaat niet meer. Alle bestellingen die openstaan bij de leverancier voor dit model zullen 
gewisseld worden voor de 32GB versie. De voorraad van de 32GB versie moet echter nog op gang komen. De 
verwachting is dat vanaf maandag 26 september a.s. de iPads weer worden geleverd. Het duurt helaas iets langer, 
maar u ontvangt dan wel de 32GB versie in plaats van de 16GB versie (zonder meerkosten). Mocht u reeds een 16GB 
versie hebben ontvangen of er binnenkort nog 1 ontvangen, dan kunt u deze niet omruilen.  
De iPad Air 1 is bij ons nog wel op voorraad, al deze bestellingen worden z.s.m. geleverd.  
 
Nieuwe webshop 
Vanaf dinsdag 27 september kunt u in onze nieuwe webshop weer bestellen. Excuses voor dit ongemak. Mocht u 
vragen hebben, mail deze dan naar ipad@primenius.nl.  
 
iPads (2) 
Wilt u bij problemen of schade aan de iPad a.u.b. gebruik maken van het formulier op: 
https://www.primenius.nl/ipad/schade en niet naar de iPad-lijn bellen! Bij voorbaat dank. 
 

 
Uit de groepen 

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

In de klas zijn we nog steeds druk aan het werk rond het thema “de ruimte”.  Er worden raketten gevouwen van 16- 
vierkantjes! Dit is voor veel kinderen de eerste keer dat er 16 vierkantjes worden gevouwen. Best lastig , maar het lukt 
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ons wel! We bouwen raketten in de bouwhoek en maken op de kralenplank allerlei figuren die met de ruimte te maken 
hebben. Ook oefenen we de getallen 1 t/m5. 

 

                                          
 
Denkt u ook nog aan de informatie-avond as maandag 26 september? 
Aanvang : 19:00 uur. 
 
 

--------  GROEP 1B  ------- 
                                                                         
 
 
We hebben deze week onze ruimteschepen afgemaakt en we  
hebben een raket geverfd. Met de grote blokken die op 
de gang staan kunnen we hele grote  en mooie bouwwerken maken. 
Het versje “Wie woont er op de gele maan?” vinden we super leuk! 
Afgelopen week hebben we ook weer gegymd in de speelzaal. 
 
Denkt u ook nog aan de informatie-avond as maandag 26 september? 
Aanvang : 19:00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--------  GROEP 2  ------- 
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Denkt u ook nog aan de informatie-avond as maandag 26 september? 
Aanvang : 19:00 uur. 

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

De meeste kinderen hebben nu hun i-pad thuis ontvangen. Als de installatie goed is gegaan, dan staat de app Meraki 
erop. Deze App zet de schoolprogramma’s erop, zoals basispoort, waar  Zoem onder staat, en Rekentuin etc.  
De informatie voor de installatie is bij de I-pad geleverd. 
Lukt het niet, dan kunt u op de website van primenius onder het kopje  ipad tel. nrs en mailadres vinden om het 
probleem te melden. Vanaf volgende week willen we graag dagelijks werken met Zoem, Gynzy en rekentuin. 
Volgende week gaan we met de tweede kern van lezen beginnen.  

 
--------  GROEP 4  ------- 

Spelling: Na de toets van vorige week gaan we verder met Blok 2. In de eerste week staat de afspraak Slak centraal. 
Woorden met twee medeklinkers vooraan. 
Taal: donderdag staat de toets van blok 1 en 2 gepland.  
Rekenen: we starten met Blok 2 en oefenen : schatten van hoeveelheden tot 100, sommen tot 20 en  getallen tot 100 
op volgorde zetten van klein naar groot en andersom. 
 

--------  GROEP 5  ------- 
Spelling: We herhalen de afspraak van de Toren/Jager, de kinderen hebben weer een nieuwe afsprakenlijst mee 
naar huis. 
Taal: Deze week de toets van blok 1 en 2. En we starten een nieuw thema “Hoe zie jij eruit?” 
Dit thema gaat over verschillende soorten beschrijvingen van mensen en we gaan alfabetiseren op de eerste twee 
letters en op de derde en vierde letter. Het is belangrijk dat de kinderen het alfabet uit hun hoofd kennen. 
Rekenen: Handig tellen van hoeveelheden, verwisselstrategie bij vermenigvuldigen, tafels 1 t/m 6 en 10. 
Natuur: Verder met “Dieren in Nederland”. 

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

Spelling:  Afspraak W1 werkwoorden in de t.t. 
Rekenen:  Optellen en aftrekken met sommen als 94680+2030 en 786-591 
               Uit het hoofd rekenen met sommen als 35+27 en 73-45 
Taal:   Woorden opzoeken in het woordenboek  
VierKeerWijzer: Romeinen 
 

--------  GROEP 7  ------- 
Rekenen:  verder met blok 2:  vermenigvuldigen met geldbedragen (15x €5,50). Optellen en aftrekken van 
geldbedragen, tijdsduur bepalen, begrip procent komt voor het eerst aan bod, ongelijknamige breuken vergelijken, 
oefenen met plattegrond met een schaal.  

Taal: Herhaling thema 1 + 2,  Toets taal  herhaling/verrijking 
Spelling:  Regel papegaai, Citroen en Clown komen aan bod. Verder gaan we aan de slag met zwakke werkwoorden 
in de verleden tijd.   
Gymlessen 
Tijdens de gymlessen zijn de leerlingen fanatiek bezig geweest met balanceren.  
Hieronder een aantal foto’s: 
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4x wijzer 
De presentaties zijn opgenomen en worden door de leerkracht beoordeeld en terug gegeven. Deze week staat in het 
teken van natuurlessen.  Na volgende week starten we met een nieuw thema:  Noord- Europa.  
 
Week van de pauzehap 
Als gezonde start van het schooljaar biedt “Ik eet het beter” het lesprogramma Week van de Pauzehap voor groep 7: 
vijf dagen met filmpjes, opdrachten en heel veel gezonde tussendoortjes voor de hele groep. Leerlingen ervaren met 

elkaar hoe lekker zo’n gezonde pauzehap kan zijn! De leerlingen hoeven dus geen pauzehap mee naar school 
te nemen. . Ze moeten wel gewoon hun middageten meenemen! 
 

--------  GROEP 8  ------- 
We hebben deze week het project Afrika afgerond, we hebben allemaal de topo en de vijf vragen toets gemaakt. Als 
afsluiting hebben wij een spel gespeeld.   
 

 
 
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. 
 
 

 
Ingezonden 

5 tegen 5 voetbaltoernooi Esdal College 
Voor de kinderen van groep 7 en 8 organiseert het Esdal College een 5-tegen-5 voetbaltoernooi. 
Op 26 oktober 13:30 uur -- 16:15 uur voor meisjes. 
Op 2 november 13:30 uur -- 16:15 uur voor jongens. 
 
* per datum kunnen er 16 teams meedoen, met maximaal 2 teams per school 
* het toernooi is voor de leerlingen van groep 7 en groep 8 
* vol = vol en hierbij geldt: wie het eerst komt…. 
* per team minimaal 5 en maximaal 7 spelers. 
 
Opgeven kan vanaf maandag 26 september. Dit kan alleen via de website van het Esdal College www.esdalcollege.nl 

, ga vervolgens naar locatie Klazienaveen. 
 


