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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 22,70 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Het nieuwe jaar 2019 is van start gegaan. De beste 

wensen iedereen. 
 Afgelopen maandag zijn wij gestart met het thema 

winter in de klas. Hier zullen wij komende weken over 

werken. 
 Afgelopen week heeft onze nieuwe stagiaire Mirjam 

kennis gemaakt in de klas. Zij zal er op maandag, 
dinsdag en woensdag zijn.   

 Deze week hebben we 1,55 euro opgehaald voor Jantje 
Beton. Bedankt hiervoor.  

 De Vreedzame les van deze week ging over samen 
kiezen. Volgende week oefenen wij hiermee verder.  

 In de kerstvakantie is Ayanle 5 jaar geworden. Gefe-

liciteerd! 
 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 We zijn begonnen aan het thema: nieuwjaar. De 

nieuwe letter van deze week is de letter n. We leren 
hoe de letter eruitziet, wat het klankgebaar is, woorden 

die beginnen met de letter n en groep 2 zelfs hoe ze de 
letter n moeten schrijven. 

 In de vakantie hadden we twee jarigen, Kayleigh en 

Jenayah. Nog van harte gefeliciteerd! 
 We hebben deze week geoefend met het verdelen van 

de naam in klankgroepen/stukjes. Mijn naam bestaat 
uit 3 klankgroepen: Ste-fa-nie. 

 Voor Jantje Beton hebben we deze week €0,65 
opgehaald, dank u wel. 

 Denkt u aan handschoenen/wanten voor uw kind tij-
dens deze koude winterdagen, deze zijn echt nodig 
tijdens het buitenspelen. 

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 Wij wensen iedereen een heel gelukkig, gezond, 
gezellig en leerzaam nieuwjaar! Fijn dat jullie er weer 

zijn! 
 Voor de vakantie hebben we de klanken uu, eu en ou 

geleerd. Veel kinderen vinden dit nog lastig. Blijven 
jullie thuis wel veel herhalen? 

 Deze week zijn we gestart met kern 6. Na deze kern 
kennen de kinderen alle letters!! Een bijzonder 
moment! We hebben nu de g en de au erbij geleerd, 

volgende week komen daar de ui en de f bij. 

 We hadden een super opbrengst voor het goede doel; 

8,40! Toppers! 
 Helaas hebben wij geen reacties gekregen op de 

oproep voor hulp leesouders/oma’s/opa’s. Maar ze zijn 

echt hard nodig! Wie kan er een kwartiertje van zijn 
tijd missen? Het gaat om 08:30-08:45 uur (iedere 

week). De dag kunnen we in overleg plannen. 
 In de week van 21 januari beginnen wij met de cito 

toetsen. Tijdens het rapportgesprek van 14 februari 
bespreken wij deze met u. 

 Volgende week woensdag staat juf Leonie voor de 
groep. 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 3,55 opgehaald voor het 

goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee. 
 Voor iedereen de beste wensen voor 2019! We gaan er 

weer een gezellig jaar van maken met elkaar. 
 Er staan weer foto's op de schoolsite. 

 Volgende week beginnen we op dinsdag met de Cito-
toetsen. De week erna toetsen we ook nog. Voor de 
kinderen: zet hem op! 

 Wanneer de Cito-toetsen allemaal gedaan zijn, kunt u 
de resultaten van uw kind weer bekijken op het 

ouderportaal. 
 Het duurt nog even, maar woensdag 20 februari gaan 

we naar het museum in Krimpen. Daar krijgen we een 
les van 10:00 uur tot 11:00 uur. Ik ben nog op zoek 

naar 1 ouder die kan rijden. Kunt u die dag rijden? Laat 
dit dan even weten aan de leerkracht. 

 Weekbeurt: Marigelys en Imran 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Jarigen :Rolian maandag 7 januari 
 Huiswerk: Dinsdag 15 jan redactiesommen blad 3  

Donderdag 17 jan redactiesommen blad 4                         
 Volgende week zullen we Cito toetsen gaan doen. Elke 

dag zullen we hier aan werken. Wilt u ervoor zorgen 
dat uw zoon/dochter uitgerust op school komt. De 

uitslagen hiervan zult u ook op het rapport weer terug 
zien. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 1,60 opgehaald voor het 

goede doel, hartelijk bedankt! 
 Vrijdag beginnen we met nieuwsrekenen. We doen som 

1 in de klas waarna de kinderen som 2 en 3 als 
huiswerk voor maandag meekrijgen. Maandag worden 

om 8.45 uur de sommen besproken. Het is heel 
belangrijk dat het huiswerk weer mee terug naar school 
gaat. 

 Eenmaal andermaal dient thuis afgemaakt te worden. 
Uiterlijk vrijdag 1 februari is het werkboekje helemaal 

af en is het op school ingeleverd. 
 Volgende week starten we met de Cito-toetsen. Dit 

wordt een drukke periode dus wil ik u vragen extra 
goed op te letten dat uw kind op tijd naar bed gaat en 

uitgerust naar school komt. 



 Huiswerk: maandag 14 jan. nieuwsrekenen som 2 en 3, 
dinsdag redactieblad 17 som 1-5, do som 6-10, vrijdag 

18 jan. verkeerstoets boekje 4 
 Weekbeurt: Laily en Adrion 

 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Jomana en Obey 
 Goede doel: wij hebben deze week €2,20 opgehaald, 

heel erg bedankt! 
 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 7 som 6 t/m 

10 en Topo Toets Duitsland, donderdag redsommen 

blad 8 som 1/5, vrijdag tellers en noemers bladzijde 
16. 

 DVS: wij hebben blok 3 afgerond en hebben een les 
'Kriebels in je buik' gedaan. Hier hebben wij het gehad 

over stereotypen jongen/meisje, wat vinden we typisch 
iets voor jongens, wat voor meisjes en wat voor allebei. 

 Volgende week starten wij met de citotoetsen, die 
gedurende twee weken worden afgenomen. De resul-
taten kunt u uiteindelijk bekijken via het ouderportaal. 

 De kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen 
over het solliciteren naar schoolbiebmedewerker, waar 

u toestemming voor moet geven als zij dit willen. 
Maandag kunnen deze briefjes uiterlijk worden inge-

leverd, daarna start de sollicitatieronde. 
 Woensdag is de scholenmarkt in Sporthal Schenkel van 

17.00-18.00 uur, waar u met uw kind zich al kunt 
oriënteren op middelbare scholen in Capelle a/d IJssel 
en omstreken. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 In de klas hebben we 8,10 opgehaald voor het goede 
doel. 

 De weekbeurt is voor: Hashleen en Richienel. 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers opdracht 94 en 

95, voor di redactieblad 16 1 t/m 5, voor wo raak 14, 
voor do redactieblad 16 6 t/m 10, voor vrijdag 
topotoets over Afrika. 

 Ook gaan we beginnen met het maken van een 
werkstuk. De kinderen hebben maandag het uitlegblad 

meegekregen, waar stap voor stap opstaat wat er van 
ze verwacht wordt. Maandag 14 januari moet iedereen 

zijn onderwerp bekend maken en maandag 21 januari 
moet iedereen zijn hoofdstukindeling laten zien. Op 

donderdag 21 februari moet het werkstuk ingeleverd 
worden. 

 Met vreedzaam hebben we het deze week gehad over 

reclame en hoe misleidend deze kan zijn. 
 Voor biologie zijn we op zoek naar heel veel oude 

kranten. Wie kan ons helpen? 
 Aankomende week zullen we starten met de toetsweek. 

 Woensdag 16 januari zullen 8 kinderen uit de klas 
meedoen aan het basketbaltoernooi. Heel veel succes! 


