
 

WEEKBERICHT 
Jaargang 25 Nummer 35 19-05-2017 

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

www.sthenricusschool.nl | sthenricusschool@primenius.nl  

 

 
Agenda 

 

MA22 Directeur aanwezig 
15.00 uur: Teamvergadering MA29 

Directeur aanwezig 
16.30 uur: Teamvergadering 

DI23 Directeur aanwezig 
20.00 uur: MR/SAC-vergadering DI30 Directeur aanwezig 

 

WO24 Directeur aanwezig 
18.00 uur: Obstacle run WO31  

DO25 Hemelvaartvakantie DO01  

VR26 Hemelvaartvakantie VR02 Directeur aanwezig 

ZA27  ZA03 Pinkstervakantie 

ZO28  ZO04 Pinkstervakantie 

 

 
Algemeen nieuws 

Formatie 
Het team zijn we druk aan het puzzelen aan de formatie en groepsindeling van 
volgend schooljaar. Nu duidelijk is dat de juffen Angélique en Miranda ons aan het 
einde van het schooljaar gaan verlaten, wordt onze puzzel weer anders dan we 
vooraf dachten. Ook de re-integratietrajecten van de juffen Diny en Marja hebben 
invloed op de puzzel voor volgend schooljaar. Het zal daarom nog wel even duren 
voordat we de puzzel compleet hebben. Zodra alle stukjes op hun plek liggen, 
informeren wij u hierover. 
 
Social Schools 
Enige tijd geleden meldden wij u al dat we stoppen met het Parnassys ouderportaal en dat we op zoek zijn naar een 
beter informatie- en communicatieplatform. Inmiddels hebben de scholen van Primenius gekozen voor het platform 
Social Schools. Social Schools is een digitaal platform, waarin we gemakkelijk berichten uit de groep en nieuws over 
de school met u kunnen delen. Het platform is goed te vergelijken met Faceboek, waarop berichten gedeeld, geliked 
en gereageerd kan worden. Maar dan besloten, alleen voor ouders/verzorgers en leerkrachten van onze school. 
Volgende week ontvangt u via de mail een uitnodiging om uw account op Social Schools te activeren. U krijgt dan 
direct toegang tot de groep(en) waarin uw kind(eren) zit(ten). De leerkracht beheert de groep binnen Social Schools 
en plaatst regelmatig berichten. Het is de bedoeling dat Social Schools de rol van ons weekbericht gaat overnemen. 
Tot aan de zomer gaan we Social Schools uitproberen, zodat we er allemaal vertrouwd mee raken. Het is de 
bedoeling dat we volgend schooljaar geen weekberichten meer versturen en enkel nog werken met Social Schools. 
Het zal volgend schooljaar ook mogelijk zijn om de portfoliogesprekken digitaal in te plannen met Social Schools. 
Op termijn krijgen de leerlingen ook hun porfolio gaan bijhouden in Social Schools, zodat u als ouder de ontwikkeling 
kunt volgen. Het ouderportaal van Parnassys vervalt. 
Krijgt u volgende week geen mail met een uitnodig voor 
Social School, dan horen wij dat graag. 
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Obstacle run 
Aanstaande woensdag is de obstacle run op het schoolplein. We hopen dat alle kinderen al enthousiast zijn en al 
veel sponsors gevonden hebben. Hieronder nog even de belangrijkste informatie uit de brief van vorige week op een 
rijtje: 
 
Hoe laat aanwezig? 
Kom ten minste 15 minuten van te voren!  
18.00 uur: start groepen 1 en 2       Zij lopen tot max. 18.30 uur 
18.45 uur:  start groepen 3 en 4     Zij lopen tot max. 19.30 uur 
19.45 uur: start groepen 5 t/m 8    Zij lopen tot max. 20.45 uur 
 
Tips: 

- Trek oude kleding/schoenen aan; je gaat vies worden! 
- Loop op schoenen waar je op kan hard lopen, maar ook 

klimmen en klauteren. 
- Neem een handdoek mee. 
- Neem een extra stel kleding mee. 
- Laat sieraden thuis/draag niets om je nek. 

 
Wanneer inleveren sponsorformulier? 

- Alle kinderen hebben op 9 mei een sponsorformulier meegekregen.  
- Op 22 mei het moet het ingevulde sponsorformulier bij de leerkracht ingeleverd worden. 
- Op 30 mei krijgen de kinderen hun sponsorformulier weer terug om het geld op te kunnen halen. 
- Het sponsorformulier en geld moeten uiterlijk op 8 juni ingevelverd worden bij de leerkracht. 

 
Komen kijken 
Ouders/verzorgers en ander familieleden zijn welkom om naar dit spektakel te komen kijken. U kunt het schoolplein 
bereiken via de hekken voor (Jonkeer de Jongestraat) en achter (Fanfaronweg) de school. Zorg dat u buiten het 
parcours staat te kijken, zodat u onze sportieve lopers niet hindert. 
 
U brengt uw kind voor aanvang van de run naar het startpunt van zijn/haar groep. Hier staat de leerkracht of 
onderwijsassistent klaar om het startsignaal te geven en de rondes bij te houden. Wij rekenen er op dat u oog houdt 
op uw kind(eren) voor, tijdens en na de obstacle run. Helpende handen bij het opruimen na de run zijn natuurlijk erg 
welkom. 
Wij hopen op een leuke, spectaculaire obstacle run 
 
De Ouderraad 
 
Wandel4daagse 
Aanstaande dinsdag krijgen de kinderen die zich hebben opgegeven hun opgave briefje 
mee van de wandel4daagse. 
Hierop staat ook vermeld waar en wanneer je bent ingedeeld. We hebben voor iedere 
klas een teamcaptain en dat is super. Ook krijgt iedere begeleider dit jaar een hesje aan. 
De hesjes worden 's avonds op het veld uitgedeeld en kunnen bij binnenkomst ook 
weer ingeleverd worden bij iemand van de wandel4daagse commissie. 
Alle teamcaptains en ranjahulpen die zijn ingedeeld hebben bericht van ons gehad en 
zullen worden bijgepraat. 
Dit is aanstaande maandagavond in het lokaal van de BSO.  
 
De Ouderraad 
 
Groep 3 t/m 8 Maandag buitenschoenen/voetbalschoenen mee! 
Maandag komen er mensen van FC Klazienaveen om ons een voetbaltraining te geven. 
Wanneer het NIET regent wordt deze les buiten gegeven. Daarom moeten de leerlingen deze dag buitenschoenen 
meenemen.  Alvast bedankt! 
 
 



 
Uit de groepen 

 

--------  GROEP 1A  ------- 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Volgende week starten we met een nieuw project “de groentetuin”. Mocht u 
denken, daar heb ik nog wel iets van liggen en dat is leuk voor onze kijktafel….kom maar door! 
Deze week lekker uit de kasten gewerkt en af en toe een werkje samen met de juf. 
 

--------  GROEP 1B  ------- 
De afgelopen week hebben we o.a. geoefend met de cijfers t/m 10, het getalbeeld en de hoeveelheid die daarbij 
hoort. We hadden geen thema maar we zijn toch al een beetje begonnen met het thema van aankomende week, de 
groentetuin. U heeft vast de groentetuintjes op het schoolplein gezien. De kinderen, die dat wilden, hebben de 
tuintjes gevuld met potgrond en hebben plantjes geplant. In onze groentuintjes groeien tomaten, bloemkool, 
broccoli, paprika, en zonnebloemen. De komende week wordt ons thema uitgebreid.  
 
Als u nog een rapport van uw kind thuis heeft, wilt u deze dan binnenkort weer inleveren? Alvast bedankt.  
 

--------  GROEP 2  ------- 
Volgende week gaan we werken vanuit het project “de groentetuin”, we zijn deze week al volop met de 
voorbereiding hiervan bezig geweest. De kinderen hebben goed meegeholpen, we hebben nu samen met de 
groepen 1  twee tuintjes op het schoolplein gemaakt met de kinderen die dat leuk vonden. In onze groentuintjes 
groeien tomaten, bloemkool, broccoli, paprika, en zonnebloemen. 
Deze week hebben we met twee letters tegelijkertijd geoefend, de letter P van planten en de letter G van groeien. 
En de witte schrijfvellen zijn nu al bijna vol!  
 

--------  GROEP 3  ------- 
Deze week hebben we lekker gewerkt. De kinderen leren steeds beter omgaan met de weektaak. Maandag gaan we 
bij mooi weer buiten voetballen (verzorgd door trainers van Klazienaveen) en bij slecht weer gaan we dit binnen 
doen. Denkt u er dus even om dat u uw kind goeie schoenen voor buiten (en eventueel binnen) meegeeft. 
 
Jim is nog steeds zijn bril kwijt. Heeft iemand hem toevallig gezien? 
 
Als u nog een rapport van uw kind thuis heeft, wilt u deze dan binnenkort weer inleveren? Alvast bedankt. 
 

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

 
Tussen de lessen door even “ontspinnen”  

 
De afgelopen weken komt het vaak voor dat leerlingen hun Ipad vergeten mee te nemen of op te laden, graag hier 
even weer aandacht voor. Bedankt!  



--------  GROEP 5  ------- 
Deze week hebben we hard gewerkt aan onze taken. De themamuur over de prehistorie is verder uitgebouwd met 
grotschilderijen en gereedschappen van die tijd zoals: hamers, speren en pijl en boog. Op 29 juni gaan we nog een 
keer extra zwemmen met groep 5 in het Neptunesbad. Aankomende maandag, dinsdag en woensdag wordt de M5 
toets cito begrijpend lezen afgenomen in de groep. De tafeltoets van 7 wordt op woensdag afgenomen i.v.m. 
Hemelvaartsdag.   
 

--------  GROEP 6  ------- 
Dinsdagmiddag 23 mei geven de kinderen van groep 6 een presentatie over Noord-Nederland. 
Deze presentatie  is in het lokaal van groep 6 en u kunt binnenlopen vanaf 13.30 u en het duurt tot 14.30u. 
Alle ouders, verzorgers en grootouders zijn dan van harte welkom! 

Ik vind het leuk dat je zelf een onderwerp kan kiezen zoals akkerbouw veeteelt polder Elfstedentocht Oostvaardersplassen  Waddenzee Friese meer gasveld leuk dat je 

proefjes knd   

Ik vind het leuk dat je zelf een onderwerp kan kiezen zoals akkerbouw veeteelt polder Elfstedentocht 
Oostvaardersplassen  Waddenzee Friese meer gasveld leuk dat je proefjes kan doen glas met lava een zand proefje 

zweven op de wind (groeten Maud en Thom) 
  

--------  GROEP 7  ------- 
 Praktisch verkeersexamen 
Dinsdag doet groep 7 het praktisch verkeersexamen. De fietsen worden voor het examen nogmaals gekeurd en dan 
mogen de leerlingen de weg op. De St Henricusschool start als eerste om 9:00.  We hebben hard geoefend voor dit 
moment en we gaan dit ook laten zien!  
 

--------  GROEP 8  ------- 
Weekbericht geschreven door Bram 
Deze week hebben we seksuele voorlichting gehad van GGD en het was heel leuk en gezellig, uitslag van de cito en 
een sportmiddag gehad voor studenten die een examen moesten doen en start van sterren en planeten. 
 
 

 
Ingezonden 

Kinderkoor 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Op zondag 11 juni doen een aantal kinderen van onze school hun eerste heilige communie. 
Misschien wel je broertje of zusje, neefje of nichtje, vriendje of vriendinnetje! 
 
Deze viering wordt begeleid door het kinderkoor. Alleen is het kinderkoor nog niet zo groot dus kunnen ze wel wat 
hulp gebruiken. Lijkt het je leuk om tijdens de communieviering mee te zingen met het kinderkoor??? 
Kom dan op maandagavond van half 7 tot 7 uur oefenen achter in de kerk. Het kinderkoor wordt begeleid door twee 
enthousiaste meiden, Moniek en Lisanne. 
Neem gerust je vriendje of vriendinnetje mee, het kost niets! 
Vind je het nou heel erg leuk, dan kun je natuurlijk ook na de communieviering blijven meezingen! 
 
We hopen jullie te zien, dan kunnen we er samen een groot feest van maken! 


