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Algemeen nieuws 
 

Studiedag 

Door Ruud Verschoor 

Aanstaande dinsdag, 19 februari, heeft het team een 
studiemiddag. De kinderen zijn dan om 12 uur vrij. 
 

Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 15,70 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Nieuwe boeken 

Door Linda Haagsma 

Vandaag zijn de nieuwe boeken, die we mochten bestellen 
namens de MR binnen gekomen. Morgen zullen ze in de 

klassen gepresenteerd worden. Volgende week staan ze 
allemaal in onze eigen schoolbieb. Veel leesplezier allemaal 

namens de MR! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 De inschrijfformulieren van de bsn-activiteiten kunnen 
uiterlijk tot maandag 18 februari ingeleverd worden. De 

briefjes kunnen worden ingeleverd in het mapje dat 
aan de deur hangt. U hoort zo snel mogelijk of uw kind 

kan deelnemen aan de activiteit. 
 Sinds deze week hebben alle kinderen een werkmapje 

gekregen, alle werkbladen worden in dit mapje gedaan. 
Zo blijft alles netjes bij elkaar en kunt u zien wat uw 

kind onder andere op school heeft gedaan. Op dinsdag 
en donderdag zijn de inloopochtenden. Op deze mo-
menten kunt u samen het mapje bekijken. Uw kind kan 

vertellen wat hij/zij heeft gedaan en geleerd. 
 Met de les vreedzaam hebben we deze week geleerd 

hoe je de emotie bang kan herkennen en waar we bang 
voor zijn. Veel kinderen in groep 1/2B zijn bang voor 

muizen! 
 Deze week hebben we verder geoefend met de letter 

w. De letter van het thema waar we nu mee bezig zijn: 
winter. 

 Voor Jantje Beton hebben we €0,70 opgehaald, dank u 

wel! 
 Leuk leerspelletje voor thuis: 'ra ra welk dier ben ik?' 

Van voren heet ik pa, in het midden pe en aan het 
einde gaai. Welk die ben ik? Bespreek van tevoren het 

onderwerp, bijvoorbeeld: dieren, fruit, kleuren. Hoe 
meer woordstukjes hoe moeilijker. 

 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week 7,15 opgehaald voor het goede 
doel! Hartelijk dank! 

 Volgende week starten we met kern 8 van Veilig Leren 

Lezen. 
 Volgende week woensdag staat juf Leonie voor de 

groep. 
 Tot het einde van het schooljaar hebben wij elke 

dinsdag een stagiair. Zijn naam is meester Jeroen. 
 Op de website van de school staat een aantal foto's van 

ons bezoek aan de dierentuin. 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 1,20 opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 Dinsdag hebben de kinderen les tot 12:00 uur. De 
leerkrachten hebben dan studiemiddag. 

 Dinsdag is Salma jarig. Zij wordt 8 jaar. Gefeliciteerd 
Salma! 

 Salma en Imran hebben hun tafeldiploma gehaald. 
Gefeliciteerd! 

 Mohamed heeft maandag een zusje gekregen. 
Gefeliciteerd Mohamed en gezin! 

 De kinderen hebben hun rapportmap mee naar huis 

gekregen. Ze moeten deze na de vakantie weer 
inleveren op school. 

 Weekbeurt: Jayden en Mohamed 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 19 feb redactiesommen blad 13 

Donderdag  21 feb redactiesommen blad 14                       
 Goede doel: Deze week hebben we in de klas € 2,30 

opgehaald. 

 Bijna alle ouders hebben we gesproken over de rap-
porten. Een paar ouders hebben een nieuwe afspraak 

gemaakt. 
 We zijn trots op de vooruitgang die we in de klas 

hebben gezien. 
 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 0,20 opgehaald voor het 
goede doel, spaart u volgende week ook weer mee? 

 Denkt u aan de studiemiddag op 19 feb? Uw kind is dan 
om 12 uur vrij. 

 De kinderen hebben verkeersboekje 5 mee naar huis 
gekregen om te leren. Vrijdag 22 feb is de toets. 

 Huiswerk: maandag 18 februari nieuwsrekenen som 2 
en 3, dinsdag redactieblad 22 som 1-5, do som 6-10, 

vrijdag 22 februari verkeerstoets boekje 5 
 Weekbeurt: Jazzlyn en Arwa 
 



Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Shella en Amaro 

 Goede doel: wij hebben deze week €1,20 opgehaald, 
bedankt! 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 12 som 6 t/m 
10, woensdag Toets Verkeer boekje 6, donderdag 

redsommen blad 13 som 1/5 en Toets WO Klimaat-
kwesties, vrijdag tellers en noemers bladzijde 21. 

 DVS: deze week hebben we het erover gehad dat 
iedereen zich thuis moet kunnen voelen in onze groep. 
Als iemand zich niet prettig voelt in de groep doen we 

daar wat aan en kunnen dan een A-team (assistentie) 
opzetten. 

 Vrijdag zijn wij naar het Comenius college geweest en 
hebben daar een techniekles over de hefboom gehad 

en zelf een grijper gemaakt. Moeder van Sander en 
oma van G'Shiloh, heel erg bedankt voor het meegaan! 

 Juf Bianca wil de ouders, die bij het rapportgesprek 
aanwezig waren heel erg bedanken voor hun komst en 
de fijne gesprekken. Vandaag krijgen de kinderen het 

rapport mee naar huis. 
 Dinsdag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij i.v.m. een 

studiemiddag van de leerkrachten 
 Donderdag wil juf Bianca haar verjaardag vieren, de 

kinderen mogen deze dag een spel en/of speelgoed, 
leuke dvd meenemen naar school 

 Vrijdag is juf Bianca afwezig, meester Dennis staat dan 
voor de groep. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 In de klas hebben we 4,30 opgehaald voor het goede 

doel. 
 De weekbeurt is voor: Kuba en Kasper. 

 Huiswerk: voor ma tellers en noemers blz 40, voor di 
redactieblad 21 1 t/m 5, voor wo raak 19, voor do 

redactieblad 21 6 t/m 10, voor vrij Engelse toets les 5. 
 Bij vreedzaam hebben we het over gevoelens en 

relaties. 

 Bedankt dat ik u allen heb mogen ontmoeten voor het 
adviesgesprek. Na de voorjaarsvakantie heeft u tot 

uiterlijk 15 maart om uw kind in te schrijven op de 
middelbare school. 

 Woensdag 13 februari heeft Cecelyn onze school ver-
tegenwoordigd bij de volgende ronde van de voorlees-

wedstrijd. Het was heel spannend, ze deed het erg 
goed, maar helaas is ze niet de winnaar. Ze is wel bij 
de top 3 geëindigd. Kijkt u ook eens op de site voor 

een verslag met foto's. 
 Maandag krijgen de kinderen een les van bureau Halt 

over de publieke functies en hoe je daar mee om hoort 
te gaan. 

 Dinsdag zijn de kinderen om 12.00 uur uit ivm een 
studiemiddag. 


