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Weekbericht schooljaar 2016-2017 14 november – 18 november 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 

21 november MR vergadering 15.30 uur, school MR 

28 november Eerste adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

05 december Sinterklaasfeest 8.30 uur, school 
12.00 uur vrij! 

Leerlingen 

07 december Tweede adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

12 december Derde adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

19 december  Vierde adventsviering 8.30 uur, school Leerlingen 

22 december Kerstviering 9.00 uur in de 
kerk 

Leerlingen, ouders 
en andere belang-
stellenden 

23 december Kerstvakantie 12.00 uur vrij Leerlingen 

09 januari Weer naar school 8.30 uur Iedereen 
 

Jarig deze week 
17 november Jenneke v.d. Heuvel 66 jaar  

19 november Jarne Berens 11 jaar  

Aanwezigheid directie & Ib-er 

Anja (directie) Maandag, dinsdag en donderdag + maandag 21 november 

Linda (MIB-er) Maandag en dinsdag+ maandagmorgen 21 november 
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Ouderavond  
Dinsdag 22 november staat de zakelijke ouderavond gepland. Deze moeten we echter uitstellen i.v.m. de 
afwezigheid van Anja in deze week. U ontvangt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum. 
 

Luizencontrole 
Vandaag hebben we de luizencontrole nogmaals herhaald. We merken dat de vele controles van de 
afgelopen periode wel hebben geholpen! We willen u vragen om uw kind(eren) goed en regelmatig te 
blijven controleren. De eerstvolgende controle houden we in de week voor de kerstvakantie en na de 
kerstvakantie herhalen we de controle weer. 
 

Krentenbaard 
Er zijn leerlingen met Krentenbaard op school. Meer informatie leest u in de bijlage van 
de GGD. 

Uit de peutergroep 
Sint Maarten 
Het Sint Maarten lopen in de buurt was een groot succes! Alle liedjes die ze hadden geleerd, werden volop 
gezongen! Dat het nog niet helemaal duidelijk is, dat het om Sint Maarten gaat, blijkt wel dat Sophie het 
steeds had over Tomaten lopen! 
 

Woutertje Kaboutertje 
Deze week komt Woutertje Kaboutertje langs. Hij woont in een trommeltje onder 
de kast. Woutertje is een vriendje, dat af en toe mee komt naar school. We zingen 
dan het liedje over Woutertje. Dit vriendje heeft altijd veel te vertellen en haakt in 
op actuele dingen van dat moment. 
 

Thema Sinterklaas 
Sinterklaas en zijn pieten zijn natuurlijk ook weer in het land. Hier gaan wij ook uitgebreid mee aan de slag. 
We gaan luisteren naar verhalen, knutselen, liedjes zingen. Het wordt een gezellige, maar ook weer een 
spannende tijd! 

 

Uit groep 1 en 2 
Thema Sinterklaas 
We zijn vandaag begonnen met het thema ‘Sinterklaas’. Het onderliggende thema dat we vanuit 
Kleuterplein gebruiken is ‘post’. Het schrijven van brieven en leren van gedichten past natuurlijk perfect bij 
deze periode. De leerlingen zijn vandaag begonnen met een vouwwerkje van een Piet.  
 

Taal 
Met zowel groep 1 als 2 werken we aan de woordenschat. Een nieuw thema betekent weer een aanbod 
van veel nieuwe woorden.  
In groep 1 steken we extra in op het onderdeel ‘verhalen’. Het navertellen ervan en gebeurtenissen in de 
goede volgorde kunnen weergeven. 
We werken met groep 2 aan de auditieve synthese en analyse (hakken en plakken van een woord). Het gaat 
erom dat een kind kan benoemen welke klank vooraan in een woord gehoord wordt, welke in het midden 
en welke achteraan gehoor wordt. Bij het woord ‘piet’ horen we P – IE – T. De middenklank is vaak het 
lastigst. We spreken de letters uit zoals ze klinken en niet zoals ze in het alfabet genoemd worden. 
 

Lettertafel 
Deze week staat de letter S centraal van sint, straat, snoep, schoen… De leerlingen mogen 
een voorwerp meenemen waarbij de s als beginklank gehoord wordt.  
 

 



Rekenen 
Tijdens het vorige thema hebben we veel gewerkt met verschillende rekenbegrippen. De moeilijkste waren 
breed/smal en dik/dun. Deze begrippen lijken erg op elkaar en worden soms nog in verkeerde combinaties 
gebruikt. 
In de komende periode werken we o.a. aan ‘rangtelwoorden’ en het resultatief tellen (vier-vierde). Ook 
gaan we met pepernoten rekenen. Met groep 1 gaan we het synchroon tellen oefenen en met groep 2 
handelen met de begrippen één meer, twee meer, één minder, twee minder en evenveel. 
 

Uit groep 3 en 4 

Taal groep 4 
Groep 4 is begonnen met een nieuw hoofdstuk. Het thema is klein, de leerlingen leren 
woorden die passen bij het thema klein. Woensdag krijgen de leerlingen de woordenlijst 
mee naar huis zodat u ze ook thuis kunt oefenen. 
 

Spelling 
We leren deze week de afspraak eeuw- ieuw-woord, ik denk aan de u. Daarnaast leren we ook het schrijven 
van klankgroep woorden en samengestelde woorden. Op de staalapp kan thuis ook geoefend worden. 
 

Veilig leren lezen 
We oefenen verder met het lezen van teksten, de leerlingen kunnen vragen beantwoorden die over de 
tekst gaan. Daarnaast oefenen we ook met het tempo lezen. 
 

Gym  
Donderdag gaan we niet naar de gym i.v.m. het bezoek aan de asielzoekersschool. 
 

Uit groep 5 en 6 
Toets Engels 
De kinderen hebben het leerblad van Engels al meegekregen naar huis. Deze mogen 
ze oefenen thuis, maar in de les komen ze ook al veel in aanraking met de woorden. 
Dinsdag 15 november hebben de kinderen de toets hierover. 
 

Rekenen 
Deze week zijn de kinderen verder gegaan met klok kijken. Analoge tijden en digitale tijden komen aan bod. 
Ook hoe lang bepaalde activiteiten duren, gaan de kinderen uit rekenen. Er zijn nog heel wat kinderen die 
analoge klokken lastig vinden, probeer thuis ook een keer de tijd te vragen. 
 

Spelling 
Deze week hebben de kinderen van groep 6 het chefwoord geleerd. Je hoort sj, maar je schrijft ch. 
 

Uit groep 7 en 8  
 

Op de fiets naar gym 
Het is de bedoeling dat iedereen op maandag met de fiets naar school komt, want we gaan met de fiets 
naar gym, ook bij slecht weer. Geen fiets, is niet mee! 
 

Kooklessen Bie ’t Klain Draaigie 
Zoals iedereen weet beginnen deze week de kooklessen bij ‘’Bie ‘t Klain Draaigie’. 
Donderdag moet iedereen van de eerste ronde aan meester Jeroen doorgeven met 
hoeveel personen ze komen eten.  



Rekenen 
We zijn begonnen met het oefenen van procenten. De kinderen hebben geleerd dat je eerst 1% uit moet 
rekenen door te delen door 100 en dat je daarna de uitkomst x het aantal % moet doen. Bijvoorbeeld: 5% 
van 300 = 300:100=3 dus 1% van 300 is 3 en daarna 3x5 =15 dus 5% van 300 is 15. 
 

Toetsen 
Dinsdag 15 november toets Topo  

Groep 7 Europa 
Groep 8  de Wereld 

 

TREFWOORD: Verbinden 
We hebben een lijntje! Niemand leeft op een eiland. In onze omgeving en zeker op school zijn er altijd 
andere mensen waarmee je rekening moet houden. Je leeft altijd samen met 
anderen. Want zonder solidariteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheids- 
gevoel geeft samen spelen, leven en werken veel minder plezier. Daarom 
onderzoeken de kinderen waar verbondenheid te zien is en met wie zij zich 
verbonden weten.  
Het gaat ook wel eens niet goed. Kinderen worden zich bewust van 
spanningen en conflicten die zich afspelen tussen mensen. In het verhaal van 
de tweeling Ilse en Marissa wordt duidelijk dat zij ook verschillend mogen 
zijn, ook al lijk je precies op elkaar en draag je dezelfde kleding. De kinderen 
in de onderbouw onderzoeken aan de hand van een familiefoto met welk 
familielid zij een speciaal lijntje hebben. 
 

De Bijbelverhalen in dit thema gaan over Jozef. Jozef is één van de 12 kinderen van Jacob. Hij is de lieveling 
van zijn vader. Als Jozef op een dag een mooie en bijzondere jas van zijn vader krijgt, krijgt de jaloezie bij de 
broers de overhand. Zij verkopen Jozef als slaaf. Jozef komt terecht in Egypte aan het hof van de rijke 
Potifar. Jozef kan dromen uitleggen en belandt daardoor uiteindelijk aan het hof van de Farao als 
onderkoning. Jaren later, als er een grote hongersnood optreedt in Kanaän, het land van zijn broers, 

trekken deze broers naar Egypte om graan te halen. De broers 
herkennen Jozef niet en hij stelt hen op de proef. Hebben zij iets 
geleerd uit het verleden of stelt broederschap in hun ogen niet veel 
voor? Jozef houdt één van zijn broers in gijzeling en stuurt de 
anderen terug met een opdracht. Als zij deze keer hun broer niet in 
de steek laten, maakt Jozef zich bekend. Hij zorgt ervoor dat zijn 
familie en zijn oude vader Jacob zelfs de Farao ontmoeten en een 
plek krijgen in Egypte. Zo verbindt Jozef twee volkeren met elkaar. 

 

Een historische bruggenbouwer is Sinterklaas. Samen met zijn pieten 
proberen ze het iedereen naar de zin te maken. Maar dat lijkt mis te gaan 
als Mini-piet en Maxi-piet op de andere pieten mopperen en zeggen dat 
het saaie pieten zijn.  
Of toch niet, en kunnen Mini-piet en Maxi-piet ook met de andere pieten 
plezier hebben?  
 

Om je echt verbonden te voelen met mensen en de wereld om je heen is 
het fijn dat je weet welke lijntjes er zijn tussen de kinderen in de klas, je 
ouders en of andere familie. Maar misschien ook wel met kinderen die net 
als jij van zwemmen, tekenen of gamen houden. 
 
  



NIEUWS UIT DE PAROCHIE 
Knutselen voor Kerst in het Parochiehuis 

Ook dit jaar gaan we weer knutselen voor Kerst en wel op:  
Vrijdag 18 november voor alle kinderen  
van 18.30 uur tot 20.00 uur in het Parochiehuis.  

We gaan iets leuks maken voor de kerstmarkt.  
Als je mee wilt doen, meld je dan wel op tijd aan, want vol is vol.  
Het is wel even verstandig om oude kleding aan te doen.  
Je kunt je opgeven voor woensdag 16 november.  
Anja Emming tel.nr. 357075 of  Henriëtte Bolk tel.nr. 357377  
Ook als je mee wilt helpen ben je van harte welkom, geef je dit dan ook 
even door?  
  

Zondag 11 december om 15.00 uur  
 

Kerstmusical 
in de Willehaduskerk  

 

Aansluitend is de kerstmarkt, 
Hoofdkanaal  Emmer Compascuum. 

 

U kunt zoals gebruikelijk, weer genieten 
bij de van diverse standjes met o.a. 

 

Kerstspullen, nieuw en 2e-hands 
Handwerkspullen 

Kerstversiering van kinderen v.d.  Hoeksteen 
Kerst- en grafstukken 

Spekkendikken 
Kniepertjes  

Cave Willehadi, ‘Dornfelder’ 
Chocolademelk, Glühwein 

Snert & Rookworst 
 

EXTRA DIT JAAR:  
Kleine expositie kerststallen 

 
 

      Kortom: één en al gezelligheid! 


