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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 14,85 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week 4,70 opgehaald voor het goede 

doel. Hartelijk bedankt! 
 We zijn begonnen met oefenen om aan elkaar te 

schrijven. 

 In de vakantie is Kimiya jarig. Alvast van harte 
gefeliciteerd en een fijne dag! 

 De woensdag na de vakantie staat juf Saskia voor de 
groep. 

 We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie! 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week €1,10 opgehaald voor het goede 
doel. Spaart u volgende week ook weer mee. 

 Keano en Youssef hebben hun tafeldiploma gehaald. 
Gefeliciteerd jongens! Knap gedaan! 

 Volgende week hebben we een weekje vakantie. 
Maandag 4 maart moeten de kinderen weer naar 

school. 
 Woensdag 6 maart hebben we studiemiddag. De kin-

deren zijn die dag om 12:00 uur uit. 
 We zien nog steeds veel kinderen op hun blote voeten 

gymmen. I.v.m. de veiligheid en de hygiëne raden wij 

aan om uw kind op gymschoenen te laten gymmen. 
 Weekbeurt: Chuillie en Salma 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 5 maart redactiesommen blad 15. 
Donderdag 7 maart redactiesommen blad 17. Verkeer: 

toets boekje 4  donderdag 7 maart. Leerlingen hebben 
hun verkeersmap mee naar huis om de toets te leren.      

 We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie. 

Maandag 4  maart begint  de school weer. 
 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we dankzij Malaika € 0,85 opge-

haald voor het goede doel, hartelijk bedankt Malaika! 
Spaart u na de vakantie ook weer mee? 

 In de vakantie is Safouan jarig en op vrijdag 8 maart 
Dilasia, beiden alvast van harte gefeliciteerd! 

 Wilt u na de vakantie het rapport weer meegeven naar 
school? 

 Woensdag 6 maart is er weer een studiemiddag. Uw 

kind is dan om 12 uur uit. 
 Huiswerk: maandag 4 maart nieuwsrekenen som 2 en 

3, dinsdag redactieblad 23 som 1-5, donderdag som 6-

10. Maandag 11 maart topotoets Overijssel. 
 Weekbeurt: Edze en Iliass 

 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Sander en Tender 
 Jarig: Dubbel feest; zaterdag 2 maart is Diana jarig en 

maandag 4 maart is Jomana jarig, beide meiden 
worden 11 jaar en wij wensen hen een hele fijne dag! 

 Goede doel: wij hebben deze week €2,80 opgehaald, 

heel erg bedankt! 
 Huiswerk: maandag werkstuk inleveren, dinsdag re-

dactiesommen blad 13 som 6 t/m 10 en topotoets 
Verenigd Koninkrijk en Ierland, donderdag redsommen 

blad 14 som 1/5, vrijdag tellers en noemers bladzijde 
22. 

 De kinderen hebben een folder mee naar huis gekregen 
over het verkeersexamen en waarin informatie staat 
om te oefenen. Vergeet u ook niet om zondagavond 3 

maart naar De Grote Verkeerstest met uw kind te 
kijken? 

 Woensdag 6 maart zijn de kinderen weer om 12.00 uur 
uit i.v.m. een studiemiddag van de leerkrachten. 

 Juf Bianca wil alle ouders bedanken voor de fijne 
cadeaus en de kinderen voor een gezellig verjaardags-

feest! 
 Iedereen een hele fijne vakantie. Rust lekker uit, geniet 

ervan en vergeet niet aan het werkstuk te werken. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 Direct na de vakantie is er geen huiswerk. We starten 
pas op donderdag 7/3 met redactie blad 22 1 t/m 5. 

 2 maart is Kuba jarig en 8 maart Sherska. Gefelici-
teerd! 

 De weekbeurt is voor: Abdel en Beatalie 
 In de klas hebben we 3,65 opgehaald voor het goede 

doel. 
 Bijna alle werkstukken zijn ingeleverd. De juf gaat ze in 

de vakantie lezen en beoordelen. 

 De kinderen hebben een trailer gezien van onze mu-
sical. Na de vakantie zullen we met elkaar de tekst 

gaan lezen en mogen de kinderen een rol kiezen. 
 Woensdag zijn de kinderen om 12 uur uit ivm een 

studiemiddag. 
 Denkt u eraan uw kind op tijd in te schrijven voor de 

middelbare school? De uiterste datum is 15 maart. 
 


