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foto van de week 

 
 

 
 
 

 
          

 
 

kinderen mogen tijdens atelier hun eigen carnavalskar  
maken.  

 
 
 
 

 
Uit de teamkamer 

 
Koffieochtend  
Vanochtend was er een koffieochtend gepland, dat voornamelijk 
in teken stond van rekenen groep 7/8. Jammer genoeg was er 
maar één ouder. Wel fijn dat voor deze ouder veel duidelijk is 

geworden. We hebben tijdens deze ochtend voornamelijk 
gesproken over de verschillende rekenfases en de reken 
strategieën die in deze groepen worden aangeboden. 
 

Agenda 
 

Di. 19 jan.  Workshop muziek gr 1t/m 8 
Woe. 20 jan. Kunstkeetje ‘Rambamboelie’gr 1t/m 4 
Don. 21 jan. Teamoverleg ( identiteit ) 
 

Aanwezigheid  directie  en MIB-er  
 

 Anja  dinsdagmiddag en vrijdag 
Marian  maandag en vrijdag  

  
 

http://www.rkbsdehoeksteen.nl/


 
Ouderbijeenkomst I-pad 

Op donderdag 28 januari staat er om 17.00 uur een ouderbijeenkomst gepland voor de ouders van 
de kinderen uit groep 3 t/m 8. Tijdens deze bijeenkomst zal er uitleg worden gegeven over het 

gebruik van een i-pad op school en in de klas. Wij als school hebben namelijk een unieke kans van 
het bestuur gekregen om alle kinderen een i-pad te geven en deze kosteloos te mogen gebruiken 

tot de zomervakantie. We gaan gezamenlijk ( kinderen, ouders en team ) ontdekken wat de 
meerwaarde is van ‘ieder kind een I-pad’.  
Daarna zullen  jullie als ouders  worden  uitgenodigd om  een kijkje te  nemen in de groepen, zodat wij, 
maar ook jullie  allerlei verschillende beelden en indrukken kunnen opdoen.   

Het is van essentieel belang dat er in ieder geval één ouder aanwezig is. Mocht dit om een 
bepaalde reden niet lukken, dit graag melden bij de directie.  

 
Carnaval 2016 
Omdat vorig jaar zo’n succes was willen we dit jaar graag weer meedoen aan de Carnaval 
Lichtjesoptocht. Graag willen we weten hoe groot de animo hiervoor is. Als je wil meedoen aan de 
optocht, kun je dit doorgeven aan Inge Hollander of mailen naar ingehollander@hotmail.com. 

Begeleiders zijn natuurlijk ook welkom! 
 

Papiercontainer 
Door een fout is de papiercontainer al meerdere keren niet geweest. Vandaag is er contact 

geweest met ‘Virol’ en is er voor de komende periode een nieuwe planning gemaakt. Hieronder 
krijgt u alvast een overzicht. De papiercontainer staat op de parkeerplaats van de kerk 

Week 5: plaatsen di.2 februari, ophalen woe. 3 februari 
      Week 11: plaatsen di.15 maart, ophalen woe.16 maart 

      Week 17: plaatsen di.26 april, ophalen woe. 27 april 
Week 23: plaatsen di.7 juni, ophalen woe. 8 juni 

Week 29: plaatsen di.12 juli, ophalen woe.13 juli 

 Uit groep 1 en 2 
Thema 

Passend bij het thema ‘gezondheid’ hebben we het refrein geleerd van het lied ‘Handen wassen’ 
van Dirk Scheele: 

  Voor het eten en na het plassen gaan we handen wassen, handen wassen 
  Wrijf je handen tegen elkaar, nog even wat zeep en dan ben je klaar, 
  Handen wassen, handen wassen…. 

U kunt dit lied vinden op you-tube. 
We hebben geoefend met tellen en de cijfersymbolen, we hebben de juiste hoeveelheid ‘pillen’ in 
potjes gedaan. Verder hebben we de inhoud van een dokterskoffer bekeken en moeilijke woorden 
geleerd als: thermometer, stethoscoop en pincet. Maar we hebben ook andere woorden 

besproken die bij het thema horen zoals: medicijnen, apotheek, wond, griep, verkouden, 
aansteken 
We hebben alle letters die we geleerd hebben herhaald en een nieuwe letter geleerd: a (van 
apotheek, appel, antoni). Kinderen die iets mee willen nemen waarbij je de letter a hoort, mogen 

dit op de kast zetten bij de letter a. Madelief heeft al een auto meegenomen, die mocht zij lenen  
van haar broertje. Dank je wel! 
De kinderen mogen ook een pop of knuffel meenemen die ziek is. Dan kunnen we die verzorgen 
en genezen in ons ziekenhuis (poppenhoek). 
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Engels 

We hebben de kleuren herhaald en alles benoemd wat bij ons gezicht hoort: eyes, ears, nose, 
mouth, hair. Ook hebben we het over tandenpoetsen gehad en kennis gemaakt met de woorden: 

teeth, toothbrush, front, back en smile. 
 

Afscheid Savannah 
We hebben gisteren afscheid genomen van Savannah. Savannah gaat verhuizen naar Klazienaveen 
en zal naar basisschool ‘de Brug’ gaan. We wensen haar daar een leuke tijd toe! 

 Uit groep 3 en 4  

Rekenen  
Afgelopen week hebben we geoefend met verhaalsommen en plus-, min- keersommen. De 
keersommen waren bij een aantal leerlingen al weer wat weg gezakt door de lange vakantie. 
Oefenen blijft daarom ook belangrijk zowel op school als thuis. Op gynzy kids kunnen de leerlingen 

oefenen met de tafeltoetser. 
 

Lezen  
De leerlingen van groep 3 bereiken volgende week een mijlpaal. Ze leren de laatste letter de ei. Nu 

ze alle 34 letters kennen hebben de leerlingen het gereedschap in handen waarmee zij steeds 
moeilijkere woorden, zinnen en teksten gaan lezen. 

Volgende week ronden we kern 6 af. 

 Uit groep 5 en 6 
Juf Loes afwezig 

Aankomende dinsdag 19 januari zal juf Loes afwezig zijn. Dit i.v.m. een assessment in Zwolle.  
 

Topomaster 
We zijn begonnen met topomaster. De kinderen kunnen dit zelfstandig oefenen op 
www.blinkstart.nl. De inlogcode weten de kinderen zelf en daarmee mogen ze thuis oefenen. Op 

school krijgen ze hier ook genoeg tijd voor om te oefenen. Op 2 februari hebben we toets van level 
1 t/m 3. Dat zijn de hoofdsteden, provincies en wateren van Nederland. Ze moeten dit niet alleen 
aanwijzen op een kaart, maar het is meer verwerkt in zinnen. Voorbeeld hiervan: Moeder wil 
graag op vakantie naar een waddeneiland. Ze wil zo kort mogelijk op de boot, naar welk 

waddeneiland kan ze het beste gaan? 
 
Toetsen: 
2 februari: topo 

28 januari: taaltoets 

Uit groep 7 en 8 
 
Toets 
Donderdag 21 januari Geschiedenis. De kinderen hebben het oefenblad inmiddels mee naar huis.  

http://www.blinkstart.nl/


 
Werkstuk 

Denk aan het inleveren van je werkstuk. Het werkstuk mag t/m vrijdag 29 januari worden 
ingeleverd. Het printen van je werkstuk kan eventueel op school.  

 
3Dkanjers = Samen leren = Samen Doen  

Op onze school wordt gestart met het 3Dkanjers project. De kinderen van groep 7 en 8 gaan 

samen met u een 3Dprinter bouwen. Het zou natuurlijk geweldig zijn als u als ouder/inwoner 

daarbij zou kunnen of willen helpen. Lijkt het u leuk/interessant dan willen wij u graag uitnodigen 

voor de informatiemiddag op         

woensdag 17 februari. 

Tijd: 13.00 uur tot 14.30 

Locatie; Kbs Sint Theresia te Bargercompascuum. 

Opgeven kan via: inge.kiers@primenius.nl 

 
 

Externen 
 
Kinderwoorddienst 

Op zondag 17 september a.s. zal er tijdens de Oecumenische WEK-viering (Werkgroep Eenheid 
Kerken) ook een kinderwoorddienst zijn. We hopen veel kinderen te mogen verwelkomen in deze 

speciale kinderwoorddienst, waarvan het thema is: “Het woord is aan jou”   
Deze keer beginnen we in de kerk (om 10.00 uur) en zullen we later naar het parochiehuis gaan.  

We zouden het leuk vinden als jij er ook weer bij bent.  
Werkgroep Kinderwoorddienst 

 
Ouders van nu 

Wie wil meedoen met Ouders van nu? 
 

Wij zijn ouders uit Emmer-Compascuum en Barger-Compascuum en we willen af en toe met elkaar 
afspreken om samen te komen rond vragen rond geloof en ons leven, ons gezin.  

We komen bij elkaar in het parochiehuis van Emmer-Compascuum. Per keer spreken we af 
wanneer we samen komen en over welk thema we het willen hebben. Pastor Myriam wil ons 
daarbij helpen met geloofsvragen. 
De eerstvolgende keer komen we samen op maandag 18 januari om 20.00 uur rond de vragen: 
“Hoe breng je balans tussen activiteit en rust in het gezin? En: Rust in brengen, hoe doe je dat? 
Je bent van harte welkom.  


