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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 

 Op zaterdag 8 juni jl. is Mohammad 6 jaar geworden, 
van harte gefeliciteerd! 

 Deze week zijn we begonnen aan het nieuwe thema: 
Einde schooljaar/Vakantie! In dit thema rondom 'lezen 
en schrijven', 'grote vakantie', 'afscheid nemen' en 

'rekenen' komen diverse activiteiten aan de orde.  
Daarom hebben wij deze week dan ook de letter 'ie' 

van vakantie geleerd.  De kinderen hebben geleerd wat 
het klankgebaar is, in welke woorden de letter 

voorkomt en ze hebben de letter geschreven. De 
kinderen hebben met taal geleerd waar ze een klank 

horen. Aan het begin, eind of in het midden. Waar hoor 
je de 'ie' in het woord fiets? 

 We zijn hard aan het oefenen met rijmen, letters en 

klanken. De kinderen hebben veel rekenopdrachtjes 
(licht, lichter, lichtst, zwaar, zwaarder, zwaarst) ge-

daan.   
 Voor ons goede doel hebben we € 2,05 opgehaald. 

Hartelijk dank voor uw gift! 
 Bij de vreedzame school werken we over familie. We 

hebben het over gezin en familie; wie hoort er bij jouw 
gezin en wie bij jouw familie? 

 Houd het haar van uw kind in de gaten i.v.m. luizen. 

Het heerst nog steeds in de kleutergroepen. Naast de 
behandelmogelijkheden is het erg belangrijk het haar 

elke dag te kammen met een speciale neten-/luizen-
kam als uw kind neten/luizen heeft. 

 Heeft u het rapport van uw kind nog thuis liggen, zou u 
dat dan zo snel mogelijk willen inleveren? 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 We zijn druk bezig met het maken van de Cito-toetsen. 

 Het is deze periode extra belangrijk dat de kinderen 
goed uitgerust en op tijd op school komen. 

 Groep 3 krijgt deze week weer leesbladen mee om 
thuis te oefenen. Lees elke dag 15 minuten. Dat be-

vordert het leestempo en de woordenschat. 
 Groep 4 moet de tafels elke dag oefenen. In groep 5 

heb je ze nodig om te kunnen gaan delen. 
 Volgende week dinsdagmiddag is er een studiemiddag. 

De kinderen zijn die dag om 12 uur uit school. 

 Volgende week donderdag hebben we een uitstapje 
naar het Dief- en Duifhuisje en meester Etienne komt 

weer een muziekles geven. 
 Op woensdag 26 juni gaan we op schoolreisje naar 

Drievliet. Meer informatie hierover volgt. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

Groep 5 
 Met rekenen zijn we bezig met deeltafels met rest, 

zoals 37:7= 5 rest 2 

 En de deeltafels met grotere getallen, zoals 360:4= 90 
 Dagelijks oefenen met vlot automatiseren alle tafels 

t/m 10. 
 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 

 Oefenen stappen Metriek Stelsel de lengtematen. 
 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 
 Op vrijdag 21 juni de toets topografie Overijssel. De 

plaatsen, wateren, gebieden en aangrenzende provin-
cies worden dan getoetst aan de hand van een blinde 

kaart. 
 Met rekenen zijn we bezig met rekenen op schaal en 

omzetten naar de werkelijke afstand. 
 De leerbladen zijn al mee naar huis gegeven. 
 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 

 De hele week zijn wij bezig met Cito-toetsen. De leer-

lingen werken hard en doen goed hun best. 
 Huiswerk groep 7: Dinsdag, Redactieblad 32 som 1 t/m 

5 en donderdag som 6 t/m 10.  

 Topografie Griekenland is meegegeven. De toets vindt 
plaats op donderdag 20 juni 2019. 

 Huiswerk groep 8: Dinsdag, Redactieblad 32 som 1 t/m 
5 en vrijdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 16 zin 1 

t/m 12 maken. 


