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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Hartelijk bedankt voor uw gift! 

 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2 

Door Mahnaz Heygharnejadi 

 Elke week halen we geld op voor het goede doel Jantje 
Beton. Deze week hebben we € 1,77 opgehaald. Be-

dankt voor de bijdrage! 
 Tijdens de Grote Rekendag 2019 op dinsdag 2 april 

hebben de kinderen heel veel activiteiten gedaan 

rondom verhoudingen (knuffels gemeten, met elkaar 
vergeleken, op een rijtje gezet van groot naar klein). 

Daarom hebben wij deze week dan ook de letter r 
geleerd. Welk klankgebaar hoort er bij de r? Kun je 

woorden opnoemen met de letter r? Groep 2 heeft de 
letter r ook leren schrijven. De kinderen hebben met 

taal geleerd waar ze een klank horen. Aan het begin, 
eind of in het midden. Waar hoor je de r in het woord?  

 De les Vreedzaam van deze week gaat over 'We helpen 

elkaar'. In de klas helpen we elkaar. Als je wilt helpen 
doen we dat zo: vraag of je mag helpen. Doe het 

samen. Je mag ook hulp vragen. 
 Bij de deur van de klas hangt een lijst voor hulpouders 

voor de Koningsspelen op 12 april. Wij hebben per klas 
5 ouders nodig die van 9:00 tot 12:00 helpen met de 

Koningsspelen en het koningsontbijt in de klas. 
 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen. Komt u 
ook helpen? We kunnen nog hulp gebruiken! 

 Volgende week ronden we kern 9 af. Oefen thuis goed 
met lezen groep 3! 

 Oefen ook goed de splitsingen. Die zijn heel belangrijk, 
ook straks in groep 4. 

 Denken de kinderen van groep 4 aan het oefenen van 
de tafels? 

 En lees elke dag 15 minuten in je biebboek. Het ver-

groot het leestempo en de woordenschat. 
 Beide groepen krijgen wekelijks huiswerk mee voor 

rekenen. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 De leerlingen zijn afgelopen dinsdag tijdens De Grote 

Rekendag 2019 ijverig bezig geweest met het thema 
verhoudingen. 

 Voor de Grote Reken Reus die wel 3 keer zo groot is als 
een volwassen man hebben zij kleding en accessoires 
ontworpen die hij kan dragen. 

 Op woensdag de 10de hebben we ons schoolvoetbal 
toernooi op de velden van S.V.S. Neem extra drinken 

mee die dag. We verzamelen om 8.20 in de klas en 

vertrekken samen naar de velden. De leerlingen die 
voetballen zullen ergens tussen 12.30 en 13.30 uit zijn 
en naar huis kunnen. 

 De leerlingen die niet schoolvoetballen worden verdeeld 
en zijn gewoon om 13.30 uit. 

Groep 5 
 Dagelijks oefenen met vlot automatiseren alle tafels 

t/m 10. 
 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 

 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m 5 minuten 
nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 

 Wekelijks 1 blad op E5 niveau oefenen op 

www.redactiesommen.nl 
Groep 6 

 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m losse minu-
ten nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 

 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 
 Oefenen stappen Metriek Stelsel. 

 Wekelijks 1 blad op E6 niveau oefenen op 
www.redactiesommen.nl 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Op vrijdag 12 april 2019 hebben wij de Koningsspelen 

en wij zijn opzoek naar ouders die willen meehelpen. 
 De geschiedenistoets over de 1e Wereldoorlog vindt 

plaats op dinsdag 2 april 2019. Het leerblad is reeds 
meegegeven. 

 Allemaal van harte gefeliciteerd met het behalen van je 
verkeersdiploma! 

 Met betrekking tot De Vreedzame school zijn wij met 

een nieuw blok gestart met als titel: 'Wij dragen een 
steentje bij'. Dit blok gaat over participeren (actief 

meedoen) en hoe de leerlingen een steentje kunnen 
bijdragen in de klas en op school. 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
25. Dinsdag, Redactieblad 26 som 1 t/m 5 en 

donderdag som 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoord-
pakket 11. Topografie van Oost-Europa is meegegeven. 
De datum waarop de toets plaatsvindt, wordt nader 

bekendgemaakt. 
 Politiekids: dinsdag 9 april a.s. is het weer zover. De 

leerlingen hebben hieromtrent een brief meegekregen. 
 Huiswerk groep 8: Tellers en Noemers is afgerond. Blijf 

oefenen! Dinsdag, Redactieblad 26 som 1 t/m 5 en 
donderdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 13 zin 1 

t/m 12 maken. Topografie van China, Japan en Korea is 
meegegeven. De datum waarop de toets plaatsvindt, 

wordt nader bekendgemaakt. 


