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WEEKBERICHT 
Jaargang 25 Nummer 06 30-09-2016 

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

www.sthenricusschool.nl | sthenricusschool@primenius.nl  

 

 
Agenda 

 

MA03 
Directeur aanwezig MA10 

 

DI04  DI11 19.30 uur: MR/SAC-vergadering 

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

WO12 HVK-handbaltoernooi 
13.00 uur: Teamvergadering 

DO06  DO13  

VR07 Directeur aanwezig VR14  

ZA08  ZA15 Herfstvakantie 
Einde Kinderboekenweek 

ZO09  ZO16 Herfstvakantie  

 

 
Schoolnieuws 

Directie 

Deze week is er overleg geweest met de bestuurder van Stichting Primenius over de interimperiode van interim-
directeur Alex van Dal aan de Sint Henricusschool. Besloten is dat deze periode in ieder geval verlengd wordt tot aan 
de kerstvakantie. Eind november/begin december zal bekeken worden of de periode in de kerstvakantie afgesloten 
wordt of dat een verdere verlenging wenselijk is. 
 
KiVa nieuws:  
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 opnieuw een formulier mee naar huis, dat uiterlijk  4 oktober  terug moet zijn op 
school! 
 
Kinderboekenweek 2016 
Van 5 t/m 15 oktober is weer de jaarlijkse Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Voor altijd jong!’ en gaat 
over opa’s en oma’s. Als school besteden we in alle groepen extra aandacht aan boeken en lezen in de 
Kinderboekenweek. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd: 
 
Opa- en Oma-middag 
Op zondagmiddag 9 oktober is er in het kader van de Kinderboekenweek een 
speciale Opa- en Oma-middag in de bibliotheek in Emmen. Tijdens deze middag 
kunnen opa's en oma's met hun kleinkind een zoek- en doe-tocht doen "Van 
Spoetnik tot Snapchat". 
Ook is er een Voorleeswedstrijd voor Opa's en Oma's. Kleinkinderen mogen hun opa 
of oma opgeven voor deze wedstrijd, waarbij een professionele jury zal beoordelen 
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wie het mooist kan voorlezen. Er zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen.  
Deze middag is van 13:00 uur tot 15:30, om 14:00 start de voorleeswedstrijd.  
Opgave voor deze wedstrijd kan tot 3 oktober via de email: kinderboekenweek@bibliotheekemmen.nl waarbij de 
volgende gegevens worden gevraagd: Naam en leeftijd van het kleinkind dat opgave doet, naam, telefoonnummer 
en e-mailadres van de opa of oma en het favoriete voorleesboek van beiden. 
 
Activiteiten op school 
Tijdens de Kinderboekenweek is er voor alle groepen een extra activiteit op school.  
Voor de groepen 1&2 is er een voorstelling n.a.v het prentenboek: de grote oma-talentenshow. 
Voor de groepen 3&4 is er in de bieb een voorstelling naar aanleiding van het boek OMA ONTSNAPT. 
Voor de groepen 5 t/m 8 is er een workshop : digitaal prentenboek maken. 
 
 
15 voorleestips voor ouders ( en opa’s en oma’s) 
Besteed vooral ook thuis aandacht aan hoe leuk lezen is. Voorlezen is daarbij (ook voor oudere kinderen) erg 
belangrijk. Hieronder 15 voorleestips, speciaal voor u: 
 
1. De kaft 
Bekijk samen de voor- en achterkant van het boek. Praat over wat je kind ziet op de illustratie. Vraag je kind waar het 
boek over zal gaan. Bespreek de titel, de schrijver en de illustrator. Je kind krijgt interesse in het boek en komt in de 
voorleesstemming. 
 
2. Plan het in 
Leesbevorderingsprogramma’s geven aan dat het verstandig is om 20 minuten per dag voor te lezen. Dit stimuleert 
de ontwikkeling. Lees bijvoorbeeld twee keer tien minuten voor: een keer in de middag en een keer ’s avonds voor 
het naar bed gaan. 
 
3. Ritueel 
Maak een familieritueel van het voorlezen. Lees bijvoorbeeld altijd voor als je kind naar bed gaat. Voor jullie beiden 
een fijn ontspannen moment elke dag. 
 
4. Maak voorlezen leuk 
Houd het licht. Voorlezen is leuk, het maakt niet uit hoe oud je kind is. Als je kind een boek niet leuk vindt, leg het 
weg en kies iets waar hij wel van houdt. Je kunt het altijd nog op een later moment voorlezen. 
 
5. Speel met je stem. Lees heel rustig voor, of juist snel in spannende situaties. Doe stemmetjes bij verschillende 
figuren (wel volhouden). Laat de emoties van de hoofdpersonen doorklinken in je stem. 
 
6. Verschillende boeken en teksten 
Lees verschillende boeken en teksten voor: gedichtenbundels, voorleesboeken, prentenboeken, informatieve 
boeken en tijdschriften. Je kind leert dat tekst op verschillende manier verwerkt wordt en dat het dus belangrijk is 
om te leren lezen. Met verschillende stijlen laat je je kind ook kennis maken met de verschillen in boeken. Zo kan je 
kind merken waar hij plezier aan beleeft in het lezen. 
 
7. Voorspel het verhaal 
Stop na de eerste bladzijde, in het midden of op de een na laatste bladzijde van het boek. Laat je kind de rest 
voorspellen. Kinderen krijgen meer interesse in het verhaal, worden nieuwsgierig en ontwikkelen hun fantasie. 
 
8. Stel vragen 
Stel vragen over het verhaal of de illustratie tijdens het voorlezen. Beperk dit tot een of twee vragen per bladzijde 
om je kind niet uit het verhaal te halen. 
 
9. Laat je kind reageren 
Je kind zal met vragen en opmerkingen tijdens het voorlezen over het verhaal komen. Ga hier kort op in en stimuleer 
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het reageren. Je kind leert verbindingen leggen bij eerder opgedane kennis en nieuwe kennis beter in zich opnemen. 
 
10. Moeilijke woorden 
Bespreek moeilijke woorden. Vraag welk woord je kind nog niet kent en leg deze uit. Heel goed voor de 
woordenschat. In het voorleesboek vind je het kader voor het woord, zo wordt het goed onthouden. 
 
11. Laat je kind kiezen 
Met het zelf kunnen kiezen van een boek gaat er een wereld van je kind open. Ze leren te kijken naar illustraties en 
het verhaal te voorspellen. Het plezier voor het lezen begint hier. Je kind kan ook met verrassende boeken 
aankomen in de bibliotheek of boekhandel. Van daaruit kun je zelf ook af en toe wat aanbieden wat bijvoorbeeld 
een wat moeilijker niveau of een speciaal onderwerp heeft. 
 
12. Herhalen, herhalen, herhalen 
Je zal er zelf vast af en toe genoeg van hebben, maar voor kinderen is herhaling belangrijk. Dus ja, lees datzelfde 
boek maar voor de 100e keer voor. Kinderen vinden het fijn om te weten wat er komt en maken graag het verhaal 
zelf af. Herhaling is goed voor het geheugen en om nieuwe informatie een plek te geven in het brein. 
 
13. Lees niet te lang 
Hoe ouder je kind, hoe langer je kan voorlezen. Het geeft niet als je kind afhaakt en weer wil spelen. Ga op een later 
moment weer even zitten en lees de rest van het boek voor. Hoe vaker je voorleest, hoe langer de tijd wordt dat je 
kunt voorlezen. 
 
14. Napraten over het boek 
Praat samen over het boek als het uit is. Wat vond je kind er van? Wat was leuk en wat minder? Wat was het 
probleem en hoe werd het opgelost? Wie kwamen er in het boek voor. Wat wil je kind ook doen en wat juist niet? 
Wat zou hij doen als… 
 
15. Plezier 
Last but not least: laat jouw plezier in lezen zien. Praat vol enthousiasme over boeken, lees zelf boeken in bijzijn van 
je kind en ga samen naar de bibliotheek of (kinder)boekhandel. Zo stimuleer je het enthousiasme van je kind in het 
lezen. 

 
 
Jaarvergadering Oudervereniging 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de uitnodiging/agenda voor de jaarvergadering van de oudervereniging. Deze is 
op dinsdag 25 oktober 2016 om 19.30 uur. Geef a.u.b. via het opgavestrookje aan of u aanwezig zult zijn. 
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Uit de groepen 

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

Deze week heeft de groep nog lekker gewerkt met het thema over de ruimte. De kinderen hebben goed  gewerkt en 
veel nieuwe dingen geleerd. En we zijn super blij met onze mooie boekenkast!   
 

      
Komende twee weken gaan we werken met het thema van de kinderboekenweek;  
De kinderen hebben een uitnodiging meegekregen voor oma en/of opa om 
dinsdagmiddag 11 oktober van 13.15 uur tot 14.15 uur op school te komen 
om gezellig met de kinderen van de klas spelletjes te doen.  
Graag zouden wij voor vrijdag 6 oktober een briefje willen hebben of opa 
en/of oma komt. Dan kunnen wij de groepjes en spelletjes daarop 
aanpassen. 
Natuurlijk mogen de kinderen ook altijd spulletjes meenemen die met het 
thema te maken hebben voor de thematafel. 
 

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

Deze week heeft de groep nog lekker gewerkt met het thema over de ruimte. De kinderen hebben goed  gewerkt en 
veel nieuwe dingen geleerd. 
 
Komende twee weken gaan we werken met het thema van de kinderboekenweek;  
De kinderen hebben een uitnodiging meegekregen voor oma en/of opa om dinsdagmiddag 11 oktober van 
13.15 uur tot 14.15 uur op school te komen om gezellig met de kinderen van de klas spelletjes te doen.  
Graag zouden wij voor vrijdag 6 oktober een briefje willen hebben of opa en/of oma komt. Dan kunnen wij 
de groepjes en spelletjes daarop aanpassen. 
Natuurlijk mogen de kinderen ook altijd spulletjes meenemen die met het thema te maken hebben voor de 
thematafel. 
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--------  GROEP 2  ------- 

.          

Deze week heeft de groep nog lekker gewerkt met het thema over de ruimte. De kinderen hebben goed  gewerkt en 
veel nieuwe dingen geleerd. 
 
Komende twee weken gaan we werken met het thema van de kinderboekenweek;  
De kinderen hebben een uitnodiging meegekregen voor oma en/of opa om dinsdagmiddag 11 oktober van 
13.15 uur tot 14.15 uur op school te komen om gezellig met de kinderen van de klas spelletjes te doen.  
Graag zouden wij voor vrijdag 6 oktober een briefje willen hebben of opa en/of oma komt. Dan kunnen wij 
de groepjes en spelletjes daarop aanpassen. 
Natuurlijk mogen de kinderen ook altijd spulletjes meenemen die met het thema te maken hebben voor de 
thematafel. 
 
In groep 2 gaan we kennismaken met de letter O, van opa en oma. 
 

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

Aan het eind van de dag nog even lekker in de kring. We bespreken dan de dag. Wat ging er goed en wat was leuk,  

wat hebben we geleerd, wat  willen we morgen leren of anders doen.  

Volgende week richten we ons op: 
het nakijken van het werk.  
Waarom doen we dit? 
Wat leren we ervan? 

 
 
 
 
 

En natuurlijk werken we over boeken.  Woensdag begint de KINDERBOEKENWEEK. 
  



Pagina 6 van 9 

 

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

Deze week hebben we onze eerste muziekles van Meester Marco gehad. Hij komt elke dinsdagmiddag 45 minuten 
lesgeven. Hij zingt liedjes, geeft les met muziekinstrumenten en gaat de kinderen blokfluitles geven. 
Afgelopen keer hebben we het liedje “aramsamsam” en “in het circus” (hooggeëerd publiek)geleerd. Beide te vind 
op youtube. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenen: Deze week werken we over tafelsommen maken bij rijen of groepjes. Doortellen en terugtellen met 
sprongen van 10 en het klok kijken van hele en halve uren 
Spelling: centraal de afspraak wesp. Woorden met twee medeklinkers achteraan. 
Taal: We beginnen met thema 3 Hoe heet jij? We leren over onze persoonsgegevens; naam, adres en 
geboortedatum. De leerlingen mogen een kopie van hun identiteitsbewijs meenemen.  
4xwijzer: We starten met het eerste thema van dit jaar. Dit is een het thema van de kinderboekenweek “voor altijd 
jong” centraal staan de opa’s en oma’s. De kinderen mogen iets meenemen voor op de themamuur en tafel.  
 

--------  GROEP 5  ------- 

Rekenen: Toets 2. Geldsommen, tafels, handig optellen en afstand bepalen. 
Spelling: Afspraak van de ZEBRA. Hoor je aan het eind van een woord een lange klank aa, oo, uu, dan schrijf je a, o, u 
behalve bij de ee, dan schrijf je er twee. 
Taal: Alfabetiseren op de eerste tweelettres. Leren notities maken en beschrijvingen maken m.b.v. de notities. 
Project: Geschiedenis  “Oma’s  tijd”. Heeft u nog spullen van vroeger, dan zou het leuk zijn om het in de klas neer te 
zetten. 
 

--------  GROEP 6  ------- 
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VierKeerWijzer: Romeinen 

Rekenen: donderdag hebben wij een rekentoets. 

Hiervoor is het nodig dat de kinderen de tafels en de plus- en minsommen t/m 20 vlot uit het hoofd kennen. 

 

--------  GROEP 7  ------- 

Rekenen:  verder met blok 2 + toets:  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: Start thema 3: “De aard van het beestje”: woordenschat over innerlijk en uiterlijke kenmerken van een mens. 
Spelling:  Regel papegaai, Citroen en Clown komen aan bod. Verder gaan we aan de slag met zwakke werkwoorden 
in de verleden tijd.   
Week van de pauzehap 
Deze week hebben we extra aandacht besteed aan een gezonde tussendoortje  en we hebben gekeken hoe je 

voedsel verteert. De leerlingen mochten ook zelf een pauzehap maken. Hieronder de foto’s: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
--------  GROEP 8  ------- 

 
 

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. 
Informatieavond V.O:  woensdag 12 oktober 19.30 uur. 
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VierKeerWijzer: Industrie 

  

 
Ingezonden 

Vooraankondiging Actie Schoenendoos 
De voorbereidingen voor de actie schoenendoos zijn alweer begonnen.  
Albert Bruinewoud(kerkbestuur) kwam met het idee om aan de actie schoenendoos een andere invulling te geven. 
De voornaamste reden hiervoor is de hoge transportkosten van het vervoer van de dozen. Per doos €5,00 die door 
de parochie wordt betaald en toch neerkomt op ongeveer €550,00.  
In overleg met de identiteitscoördinatoren van beide scholen(Ellen Heijnen en Evelien Rolink) en Nils Schutte, 
hebben we besloten om voor een  project te gaan in Oekraïne. Het gaat om een project van Stefan en Margaretha 
Bakker uit Nieuwleusen. In april 2016 zijn ze gaan wonen en werken In Oekraïne. Ze geven kinderen en ouders zorg, 
begeleiding, liefde en aandacht voor wees- en gehandicapte kinderen in een weeshuis.  
Stefan en Margaretha hebben familie in Nederland die hun ondersteunen en ook als contactpersoon fungeren. Zo 
kunnen we dus inspelen op wat er nodig is aan spullen. Ook verzorgt de familie het transport per vrachtwagen naar 
Oekraïne.  
Dit is in het kort wat het project inhoudt. In een volgende weekbericht zullen we  hier meer informatie over geven. 
Tijdens de lessen zal ook aandacht aan dit project worden besteed. Dit wordt door de 2 identiteitscoördinatoren 
verzorgt.  
Op zaterdag 12 november is er een gezinsviering met het jongeren- en kinderkoor. Deze dienst staat in het teken van 
actie schoenendoos en dit project. 
 
Namens de VOM 
Mirjam Hilbrands 
Ria Bakker 

 

SlimKids Klazienaveen start nieuwe groep  
Maandag 12 september is SlimKids gestart met een groep van 5 kinderen met hun ouders, onder begeleiding van 
een kinderoefentherapeuten, een diëtiste en een kinderpsycholoog, om de strijd 
tegen overgewicht aan te gaan.  
De kinderen volgen een beweegprogramma, waarbij ze tevens kennis maken met 
verschillende sporten. Plezier in bewegen (krijgen) staat voorop! Tijdens enkele 
beweeglessen komen de ouders samen met de diëtiste en kinderpsycholoog. 
Hierbij wordt de kennis vergroot over voeding en wordt er ondersteuning geboden 
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bij het aanpassen van de leefstijl. Daarnaast is er ruimte om voorbeelden uit de praktijk te bespreken. De kinderen 
komen gedurende 12 weken 2 keer per week bij elkaar voor een beweegles.  
Kinderen in de leeftijd 6 - 12 jaar zijn welkom bij SlimKids Klazienaveen. Worstelt uw kind ook wel eens met zijn/haar 
gewicht? Wilt u meer informatie neem dan contact op met het SlimKids team, telefoonnummer: 0591-512144, e-
mailadres: slimkidsklazienaveen@gmail.com. 
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