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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 10,95 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Wendy Paaij 

 Voor ons goede doel hebben we €1.55 opgehaald. 

Hartelijk dank voor uw gift! 
 We hebben de letter N geleerd van rupsje Nooitgenoeg. 

Deze letter spreken wij uit op de volgende manier: 

'nnnnnn'. 
 Volgende week werken we nog een klein beetje verder 

over Rupsje Nooitgenoeg. De transformatie van ei, rups 
naar vlinder vinden de kinderen heel interessant. 

 We zijn hard aan het oefenen met rijmen, letters en 
klanken. Binnenkort gaan wij de Cito toetsen bij de 

kinderen van groep 2 afnemen. 
 Bij de vreedzame school werken we over familie. We 

hebben het over gezin en familie wie hoort er bij jou 

gezin, en wie bij jouw familie? 
 Riley is vandaag 6 jaar geworden, van harte gefelici-

teerd! 
 David is 4 geworden, welkom in onze klas! 

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

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Er zijn nog heel veel biebboeken niet ingeleverd. Kunt u 

thuis even kijken of er nog een boek van de school-
bibliotheek ligt. De school moet de boeken terug-

brengen naar bibliotheek. 
 De afgelopen twee weken stonden in het thema van 

Rupsje Nooitgenoeg. De kinderen hebben het verhaal 
van Rupsje Nooitgenoeg naverteld, getekend, geschil-

derd en geknutseld. In het werkboekje van Rupsje 
Nooitgenoeg hebben ze veel reken- en taalopdrachtjes 
gedaan 

 De letter van de week was de letter oo. De kinderen 
hebben geleerd wat het klankgebaar is, in welke 

woorden de letter voorkomt en ze hebben de letter 
geschreven. 

 Deze week hebben de kinderen van groep 2 extra 
rekenoefening gehad in tweetallen bij juffrouw Marcia, 

dit in verband met de Citotoets die eraan komt. Ze 
hebben geoefend met wegen en de bijbehorende 
begrippen: licht, lichter, lichtst, zwaar, zwaarder, 

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

Het heerst nog steeds in de kleutergroepen. Via de mail 
heb ik laatst een link gestuurd met preventie en 

behandelmogelijkheden. Daarnaast is het erg belangrijk 
het haar elke dag te kammen met een speciale 

neten/luizenkam als uw kind neten/luizen heeft. 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 Dinsdag is Mariasairys jarig! Alvast van harte gefelici-
teerd! 

 We zijn al druk bezig met de cito toetsen. Zorgt u 

ervoor dat uw kind op tijd naar bed gaat zodat zij fit op 
school zijn? 

 De kinderen hebben weer leesbladen mee naar huis 
gekregen. Iedere dag 15 minuten oefenen! 

 We hadden 3,00 voor het goede doel. Top! 
 Op donderdag 20 juni hebben wij een les in bij het Dief 

en Duifhuisje. (vlakbij winkelcentrum Slotplein) Wie 
kan er met ons meelopen? (We gaan rond 08:40 weg 
en rond 10:00 uur is de les weer afgelopen.) 

 Volgende week dinsdag en woensdag staat juf Leonie 
voor de groep. 

 Fijn lang pinksterweekend en tot dinsdag! 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 0,60 opgehaald voor het 

goede doel. Bedankt voor het mee sparen. 
 Maandag is het Pinksteren en zijn we vrij. 

 Dinsdag gaan we weer verder met de Cito-toetsen. De 
uitslag kunt u na afloop in het ouderportaal bekijken. 

 Chuillie heeft zijn tafeldiploma gehaald! Goed gedaan 

Chuillie. 
 Weekbeurt: Ziyad en Marigelys 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 11juni redactiesommen blad 38 
Donderdag 13 juni redactiesommen blad 39 

 Hoera op 12 juni is Rayyan jarig. Van harte gefelici-
teerd. 

 We zijn deze week gestart met de Cito toetsen voor het 

einde van het schooljaar. Een aantal leerlingen was 
daarbij niet aanwezig en moet deze toetsen op een 

ander moment inhalen. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
zoon/dochter zoveel mogelijk wel op school komt. Dit 

voorkomt veel gedoe met het inhalen. 
 Een paar weken geleden hebben de kinderen een brief 

over hun spreekbeurt meegekregen. Mocht u nog 
vragen hebben ,dan horen wij dat graag. 

 Hamza, Mousaab ,  Kaoutar en Sawin  moeten het op 

11 en 12 juni nog doen. 
 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 1,05 opgehaald voor het 

goede doel, bedankt! 
 Woensdagavond was het optreden van het school-

toneelfestival. 5 kinderen uit onze klas hebben hieraan 
meegedaan. Wat waren ze goed! De foto’s komen 
binnenkort op de site. 

 Donderdag 20 juni hebben we een les op de kin-
derboerderij. We willen weer op de fiets gaan en 

daarom zoeken we begeleiders die ons zouden willen 



helpen. De les is van 9-11 uur. Wilt u helpen dan graag 
doorgeven aan de juf. 

 Huiswerk: dinsdag 11 juni redactieblad 34 som 6-10, 
do blad 35 som 1-5. Maandag 17 juni topotoets Noord-

Brabant. 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Amaro en Sander 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 26 som 1 t/m 
5, donderdag som 6/10, vrijdag spellingwoordjes 

 Deze week hebben we €0,90 opgehaald voor het goede 

doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 
 Wij zijn deze week met de eerste Cito toetsen 

begonnen, volgende week gaan we weer verder. De 
resultaten kunt u vanaf eind volgende week in het 

ouderportaal vinden. 
 Maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. Tweede Pinkster-

dag 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 In de klas hebben we helaas geen bijdrage voor het 
goede doel. Spaart u volgende week weer mee? 

 De weekbeurt is voor: Dani en Kuba 
 Huiswerk: voor di redactieblad 31 6 t/m 10, voor wo 

raak 28, voor do redactieblad 32 1 t/m 5. Wilt u er 
samen met uw kind op blijven letten dat het gemaakt 
wordt en meegenomen? Het wordt de laatste tijd weer 

wat vaak vergeten. 
 De voorbereidingen voor het kamp zijn in volle gang. 

19 juni is de fietsenkeuring; 26 juni eventueel de 
herkeuring. Op maandag 17 juni zal het kampboekje 

uitgedeeld worden. 
 Ook zijn we goed bezig met het oefenen voor de 

musical. De liedjes zitten er lekker in. Bij de meeste 
kinderen begint de tekst ook steeds meer te beklijven. 

Maar het volume kan nog wel wat omhoog. Daar gaan 
we hard aan werken. 

 Alle spreekbeurten zijn geweest. Ook de werkstukken 

zijn ingeleverd. Volgende week zullen de resultaten 
bekend gemaakt worden. Wat een leuke en interes-

sante onderwerpen zaten ertussen. Goed gedaan! 
 


