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Weekbericht schooljaar 2015-2016        week  
 
foto van de week 
 

 
De mooie carnavalsmaskers gemaakt tijdens Atelier.  

 
 
 
      

 
 
 

 
Uit de teamkamer 

 
Anja 

Namens de school zijn wij woensdagavond op ziekenbezoek geweest bij Anja. Anja ligt momenteel 
nog in het ziekenhuis. We willen Anja veel beterschap wensen namens de kinderen, ouders en het 

team. Vanaf donderdag zal Anja Reckers de directietaken overnemen.  
 

 

Agenda 
 

Di. 26 jan. Teamoverleg 
Woe. 27jan. Open dag van 9.00 tot 12.00uur 
di. 2 febr. Papiercontainer 
Ma. 8 febr. Carnaval op school kinderen om 12 uur 
 

Aanwezigheid  directie  en MIB-er  
 

 Anja  donderdag  en vrijdag  
Marian  dinsdag en woensdag  

  
 

http://www.rkbsdehoeksteen.nl/


Open dag 
Aanstaande woensdag 27 januari hebben wij een open dag op school. Van 9.00 tot 12.00 uur 

kunnen nieuwe ouders een rondleiding krijgen door de school en vragen stellen. Uiteraard staat er 
een kop koffie of thee klaar en een beker ranja voor de kinderen. Kent u ouders die op zoek zijn 
naar een school voor hun kind? Attendeer ze gerust op deze inloopmogelijkheid! 
 
Ouderbijeenkomst I-pad 
Op donderdag 28 januari gaat de ouderbijeenkomst over de i-pads niet 
door. Er zal zo spoedig mogelijk een nieuwe datum worden geprikt.  

 
Vastenactie 

Alle kinderen moeten een leeg vla/melkpak of lege fles meenemen (zie 
foto). Dit jaar krijgen de leerlingen niet het vertrouwde vastendoosje, 

maar dit keer moeten de kinderen zelf een vastendoosje knutselen. 
 

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! 
 

Op school vieren we carnaval op maandag 8 februari. De kinderen gaan deze dag tot 12 uur naar 
school. Het zou natuurlijk mooi zijn als iedereen in zijn/haar mooiste carnavalskleding op school 

komt.  
 

De nationale voorleesdagen 

De nationale voorleesdagen zijn dit jaar van 27 januari t/m 6 februari. Deze landelijke campagne 
stimuleert het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Basisscholen, bibliotheken, 

boekwinkels, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen geven dan extra aandacht aan voorlees- en 
prentenboeken. Het Prentenboek van het Jaar We hebben er een geitje bij! en de Prentenboek 

TopTien staan hierbij centraal.  
Voorlezen bevordert het leesplezier en is belangrijk voor het uitbreiden van de woordenschat. Ook 

draagt het bij aan een goede taalontwikkeling. Daarom is voorlezen erg belangrijk, dagelijks 
voorlezen vormt een goede basis voor het latere lezen. 

 
Bij ons op school zullen we de Nationale Voorleesdagen inluiden met een voorleeslunch i.p.v. een 

voorleesontbijt. We zullen dit doen op maandag 1 februari i.v.m. de opendag van woensdag 27 
januari. We zullen in de week van 1 februari veel aandacht besteden aan voorlezen. De leerlingen 

die al kunnen lezen, zullen de jongere leerlingen gaan voorlezen. Ook zal er in elke klas een 
voorleeswedstrijd georganiseerd worden. De winnaar van elke klas zal gehuldigd worden tijdens 

de afsluiting op donderdag 4 februari. Het wordt vast een week met veel (voorl)leesplezier!! 
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 Uit groep 1 en 2 
Thema Gezondheid 
We hebben het gehad over hygiëne. De kinderen hebben geleerd dat het heel belangrijk is dat je 

je handen wast. Hierover hebben de kinderen een werkje gemaakt. 
Verder hebben we gemeten met verbandjes. De kinderen hebben samen gekeken hoe lang een 

verband moet zijn voor verschillende lichaamsdelen en welke te kort, precies goed en te lang is. 
Ook hebben de kinderen zichzelf getekend terwijl ze ziek zijn. We hebben ons afgevraagd hoe we 

eruit zien als we zien zijn. 
 
Rambamboelie 

Afgelopen woensdag hebben we een hele leuke, creatieve ochtend gehad met ‘Rambamboelie’ 
(het hondje uit een prentenboek dat vooraf werd voorgelezen). De kinderen hebben een hele 

mooie zeefdruk gemaakt en hierbij veel technieken gebruikt. 
 

Gymnastiek op iedere donderdagmiddag in de sporthal. 
We zullen vanaf volgende week donderdag 28 januari iedere donderdagmiddag samen met groep 

3/4 naar de sporthal gaan. Dus de kinderen moeten iedere week hun gymspullen mee hebben. Als 
de kinderen geen schoenen mee hebben, nemen we ze mee uit het speellokaal. 

 Uit groep 3 en 4  

Afwezigheid juf Mariska 
Aankomende dinsdag is juf Mariska niet aanwezig op school i.v.m. ICT taken. 

 
Lezen  

Aankomende week starten we met een nieuwe kern, kern 7. 
We  leren volgende week eenlettergrepige woorden die beginnen met sch (school, schip, schaar 

enz.) en we maken kennis met de hoofdletters en leren wanneer we een hoofdletter gebruiken. Bij 
namen en de eerste letter van een zin.  
 

Rekenen 
We hebben aankomende week een herhalingsweek. We oefenen met het splitsen, plus en min tot 
20 en 100, buurgetallen, keersommen, klokkijken en geldsommen. 

 Uit groep 5 en 6 
Spreekbeurt 

De kinderen zijn deze week begonnen met het maken van hun spreekbeurt. Dit is het onderwerp 
waar de kinderen hun werkstuk over hebben gemaakt. Ze hebben een eigen keuze in het maken 
van de spreekbeurt. Ze mogen een poster maken, powerpoint of alleen vertellen. Filmpjes mogen 
er ook in voorkomen, maar niet langer dan 2 minuten. De kinderen krijgen tijd hier op school voor 

het maken, maar ze mogen er thuis natuurlijk ook mee aan de slag. Midden maart zullen we gaan 
beginnen met de spreekbeurten. De planning hiervan volgt nog.  

 
 



Blink 
De leerbladen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur kunnen de kinderen vinden op 

www.blinkstart.nl . 
 
Toetsen: 
2 februari: topo 
28 januari: taaltoets 

Uit groep 7 en 8 
 
Toets 

Dinsdag 2 februari Engels H6, oefenblad gaat aanstaande dinsdag mee 
 

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 
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