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Algemeen nieuws 
 

Juf Wendy 

Door Dennis Marcussen 

[Red.: dit bericht was abusievelijk niet in de vorige nieuws-
brief opgenomen, waarvoor excuus.] 

Zoals u mogelijk weet is juf Wendy met zwan-gerschaps-

verlof. Vorige week is juf Wendy bevallen van haar dochter, 
zij heeft de naam Fien gekregen. Alles gaat goed met zowel 

Fien als juf Wendy, zijn ze volop van elkaar aan het 
genieten. Wij wensen het hele gezin veel geluk toe.  

Wanneer u een felicitatie over zou willen brengen aan juf 
Wendy dan kunt u dat via school doen. Wij zorgen dan dat 

dit bij haar terecht komt. 
 

Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 

Deze week werd er € 12,65 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 

 

Schoolbibliotheek 

Door Linda Haagsma 

Binnenkort zullen de kinderen van groep 7 gaan meelopen 

met de kinderen van groep 8 in de schoolbieb. Na de 
voorjaarsvakantie zullen zij de taken gaan overnemen. Ook 

zijn er twee nieuwe, vaste gezichten qua ouderbegeleiding 
in de bibliotheek: Op dinsdag helpt de moeder van Stacey 

uit groep 3 en op donderdag de moeder van Kasper uit 
groep 8. Heel veel plezier allemaal! 

 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Deze week vonden de rapportgesprekken van onze klas 

plaats. Indien u zich nog niet op de lijst had gezet, wilt 
u maandag langskomen voor een rapportgesprek? 

 Afgelopen donderdag waren Faaya en Faruke jarig. Van 
harte gefeliciteerd! 

 De les Vreedzaam van deze week ging over bang zijn. 
We hebben geleerd wat dat is en hoe we iemand kun-

nen helpen die bang is. 
 Groep 2 is gestart met een eigen getallenboekje. Hierin 

herhalen zij alle getallen en proberen zij deze te 

schrijven. Deze week hebben we de getallen 0 en 1 
geoefend.  

 We hebben 1,65 euro opgehaald voor het goede doel. 
Hartelijk bedankt!  

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 Volgende week donderdag zijn de rapportgesprekken. 
Nog niet iedereen heeft zich ingeschreven. Denkt u hier 
aan? 

 Met de Vreedzame school lessen hebben we het nu 
over gevoelens. Welke gevoelens kennen we en hoe 

gaan we hiermee om? We hebben fijne gesprekken met 
elkaar. 

 De kinderen kunnen al een beetje klok kijken. We 
hebben de hele uren al geleerd. Vraagt u er thuis eens 

naar! We gaan ook de halve uren leren. 
 blijft u thuis wel elke dag met uw kind lezen? Als u 

extra leeswerk wilt, kunt u dat aan de juf vragen. 

 woensdag staat juf Leonie voor de groep. 
 we hadden 3,55 voor ons goede doel. Bedankt weer! 

 wij bedanken de moeders die mee gingen naar Blijdorp. 
Het was een leuke dag! 

 fijn weekend! 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 1,55 opgehaald voor het 

goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 
 Heeft u nog geen tijd ingevuld voor een rapportge-

sprek? Wilt u dit dan nog even doen. Dinsdag geeft de 

leerkracht de briefjes met daarop de juiste tijd mee. Als 
u dan geef tijd heeft ingevuld, kiest de leerkracht een 

tijd voor u. 
 Donderdag zijn de rapportgesprekken. Mocht u verhin-

derd zijn, wilt u dit dan aan de leerkracht laten weten. 
 Vrijdag krijgt uw kind het rapport zelf mee naar huis. 

 De les in het museum kan helaas niet doorgaan ivm te 
weinig auto's. Voor de ouders die wilde rijden: toch 
heel erg bedankt! We gaan proberen of de museumles 

bij ons op school kan plaatsvinden. 
 Weekbeurt: Chuillie en Jayden. 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 12 feb redactiesommen blad 11  
Donderdag 14 feb redactiesommen blad 12  

 U krijgt vrijdag een briefje mee met de juiste tijd om 
het rapport te komen bespreken. Dit zal op donderdag 
14 februari plaatsvinden. 

 Goede doel: Deze week hebben we in de klas € 2,30 
opgehaald. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 1,60 opgehaald voor het 
goede doel, hartelijk bedankt. 

 Dinsdag krijgt uw kind een strookje mee met de tijd 
waarop u heeft ingetekend voor het rapportgesprek op 
14 februari. 

 Vrijdag 15 februari is Arwa jarig, alvast van harte 
gefeliciteerd! 

  



 Huiswerk: ma 11 feb. nieuwsrekenen som 2 en 3, 
topotoets Drenthe, dinsdag redactieblad 21 som 1-5, 

donderdag som 6-10 
 Weekbeurt: Jearicxon en Adrion 

 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Sara en G’Shiloh 
 Jarig: vrijdag 15 februari is Elnaz jarig en wordt 11 

jaar. Van harte gefeliciteerd! 
 Goede doel: wij hebben deze week €0,20 geld opge-

haald, spaart u volgende week ook weer mee? 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 11 som 6 t/m 
10 en toets Engels Song 4, donderdag redsommen blad 

12 som 1/5, vrijdag tellers en noemers bladzijde 20. 
 DVS: deze week hebben we het erover gehad dat je 

met een ik-boodschap laat zien wat je wilt en voelt en 
begrijpt de ander dat hij iets heeft gedaan wat jij niet 

leuk vindt. Het is een goede manier om mensen te 
vertellen wat je wilt en hoe je je voelt als je boos bent. 
Ook hebben we hiermee geoefend in tweetallen. 

 Lukt het allemaal met het werkstuk? Voor vragen/hulp 
kunnen de kinderen terecht bij de juf. 

 vandaag krijgen de kinderen een briefje mee naar huis, 
waarop de tijd staat geschreven hoe laat u verwacht 

wordt voor het rapportgesprek op donderdag 14 
februari. Juf Bianca hoopt u allemaal te zien, mocht u 

onverwachts toch niet kunnen wilt u dit op tijd 
doorgeven? Het rapport krijgen de kinderen dan 
volgende week vrijdag mee naar huis. 

 vrijdag gaan wij naar het Comenius college en krijgen 
daar een techniekles over de hefboom. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 In de klas hebben we 1,20 opgehaald voor het goede 
doel. 

 De weekbeurt is voor: Adnan en Dani. 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers blz 39, voor di 

redactieblad 20 1 t/m 5, voor wo raak 18, voor do 
redactieblad 20 6 t/m 10, voor vrij toets van biologie 
over hoofdstuk 4 Techniek. 

 11 februari is Skyler jarig. Gefeliciteerd! 
 Deze week zijn de eindadviesgesprekken. Ik hoop u 

allen met uw kind te mogen verwelkomen. Bij dit 
gesprek ontvangt u de code om uw kind mee in te 

kunnen schrijven. De inschrijving start na de voor-
jaarsvakantie. Uw kind heeft afgelopen donderdag een 

herinneringsstrookje met de juiste tijd en datum erop 
meegekregen voor het gesprek. 

 Met vreedzaam hebben we het gehad over de 6 

basisemoties, die over heel de wereld hetzelfde zijn. 
Ook hebben we het gehad over het verschil tussen 

houden van en verliefd zijn. 
 In het kader van ons blok we hebben hart voor elkaar, 

hebben we in de klas schilderijtjes gemaakt met hartjes 
erop. Ook zijn alle kinderen gefotografeerd in een 

schilderijlijst. Deze hangen nu op in de klas. Kijkt u ook 
eens op de site voor een verslag met foto's. 

 De afgelopen weken zijn we bezig geweest met een 

techniek hoofdstuk bij wereldoriëntatie. Op de site kunt 
u hiervan een verslag lezen met wat foto’s erbij. 

 Woensdag 13 februari zal Cecelyn onze school verte-
genwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd. Hier doen 

alle winnaars uit Capelle en Krimpen aan mee. Heel 
veel succes! 


