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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 

 Vorige week woensdag 29 mei kregen we een 
boekpromotie van Ester Erdtsieck van bibliotheek aan 

de IJssel. Zij las uit twee boeken: Buurman Brombeer 
en Hoeveel bomen? 

 Voor Jantje Beton hebben wij €3,90 opgehaald. Har-

telijk dank voor uw bijdrage! Maandag 3 juni zijn we 
gestart met de Cito-toetsen. De week van 10 juni is het 

ook nog toetsweek. Na de toetsweken kunt u de scores 
van uw kind in het ouderportaal terugvinden. 

 Als de bel om half 9 gaat willen wij u verzoeken om uw 
kind gedag te zeggen zodat wij kunnen starten. We 

hebben genoeg speelmateriaal op school, het is niet de 
bedoeling dat kinderen zelf speelgoed mee nemen. Dat 
kan kwijtraken of stukgaan en dat is zonde! 

 Tijdens de les vreedzaam hebben de kinderen verteld 
over hun familie en dat we allemaal anders zijn en toch 

een beetje hetzelfde. Op zaterdag 8 juni wordt 
Mohammad 6 jaar en op zondag mogen Sabriin en 

Marwaan zeven kaarsjes uitblazen. Alle drie alvast 
gefeliciteerd met jullie verjaardag!  

 Volgende week maandag 10 juni zijn kinderen in 
verband met Pinksteren vrij. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 We zijn begonnen met de Cito-toetsen. Wilt u ervoor 

zorgen dat uw zoon of dochter goed uitgerust en op tijd 
op school komt? Een ontbijt is ook belangrijk om goed 

te kunnen werken op school. 
 Op dinsdag en donderdag hebben we gym.  

 Groep 3 kan thuis oefenen met splitsen en klokkijken, 
de hele en halve uren. 

 Groep 4 moet de tafels goed oefenen en elke week 

nieuwsbegrip maken. 
 Voor beide groepen geldt dat ze elke dag 15 minuten 

moeten lezen.  
 Op maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. 

 

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 

 Met rekenen zijn we bezig met rekenen op schaal en 
omzetten naar de werkelijke afstand. 

 Op maandag 20 mei heeft groep 6 de toets topografie 
Noord – Holland. 

 De leerbladen zijn al mee naar huis gegeven. 
 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m losse 

minuten 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 

 Voor Jantje Beton is er € 1,00 opgehaald. Bedankt voor 
de bijdrage! 

 Dinsdag 11 juni a.s. natuurtoets, thema 7.4: 'Lekker 

stevig'. Het leerblad is reeds meegegeven. 
 Woensdag 12 juni a.s. Engelstoets, lesson B - niveau 

3b. De leerbladen zijn reeds meegegeven. 
 Huiswerk groep 7: Dinsdag, Redactieblad 31 som 1 t/m 

5 en donderdag som 6 t/m 10. Topografietoets over 
Italië vindt plaats op vrijdag 14 juni 2019.  

 Huiswerk groep 8: Dinsdag, Redactieblad 31 som 1 t/m 
5 en vrijdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 15 zin 1 
t/m 12 maken. 


