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Locatienieuws 
 

Ouderstuurgroep 

Door Dennis Marcussen 

Wij, ouderstuurgroep en de school, willen de ouders bedan-
ken die hebben meegeholpen met het opruimen van de kast 
in het speellokaal en de ouders die hun hebben aangeboden 

te komen helpen. Er is een oudergroepsapp voor ouders die 
graag willen helpen. In deze app worden ook belangrijke 

zaken gedeeld. Mocht je in deze app willen, wees welkom. 
Nummer kan op woensdag in de ouderkamer worden 

achtergelaten bij Tamara of Touria. 
 

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 

 Op maandag 21 januari kreeg groep 1/2 een Taal-

dansles Ester Erdtsieck van Bibliotheek aan den IJssel. 
Tijdens het voorlezen van Krrr okodil danste groep 1/2 
om zo de woorden krokodil, water, schrikken, gevaar-

lijk, verdrietig, blij en vriend te leren. En als je dat zo 
fysiek tot je neemt, vergeet je die woorden niet snel!  

 Er is een nieuwe leerling aan het wennen in de klas: 
Valentina. Welkom in de klas!  

 Wilt u letten op warme kleding, zoals een sjaal, hand-
schoenen en een muts? 

 Deze week hebben we veel geoefend met de letter j 
van jas. Groep 1 heeft de letter gestempeld en groep 2 
heeft zelfs al woorden met de j opgezocht, geschreven 

en gestempeld. 
 Ook hebben we aan het einde van de week alle letters 

die we tot nu toe hebben geleerd, herhaald. Dit zijn de 
w, i, g, v, b, h, t, s, p, k, n en j. 

 De kinderen uit groep 2 zijn deze week begonnen met 
de Cito Taal en Cito Rekenen voor kleuters. Volgende 

week gaan we hier weer mee verder.  
 Tijdens de Nationale voorleesdagen van 23 t/m 2 

februari wordt extra aandacht besteed aan het voor-

lezen en ouders worden gestimuleerd vaker te lezen 
met hun kinderen. Voorlezen bevordert de taalont-

wikkeling van uw kind. 
 Voor Jantje Beton hebben we deze week €1,50 

opgehaald, super bedankt! 
 In de klas besteden we veel aandacht aan het 

herkennen van de getallen, tellen, terugtellen en buur-
getallen. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 We ronden volgende week de toetsweken af. U kunt de 
toetsuitslagen in het ouderportaal zien zodra ze zijn 
ingevoerd. 

 Zaterdag is Yamen jarig, hij wordt 8 jaar en volgende 
week dinsdag is Romaysa jarig. Zij wordt 7 jaar. Alvast 

van harte gefeliciteerd! 
 Elke dag krijgen twee kinderen het gevoelsboek mee 

naar huis. De volgende dag moeten ze het weer mee 
naar school nemen. 

 De lessen beginnen om half negen. De kinderen 
moeten dan ook echt in de klas zitten. 

 Groep 4 krijgt elke week woordenschat van Nieuws-

begrip mee om thuis te oefenen. 
 Groep 3 krijgt deze week weer nieuwe leesbladen mee. 

 

Groep 5/6 

Door Angelique Bastein 

 De hele klas (5 en 6) heeft op donderdag 31 januari de 
toets van aardrijkskunde thema 'Wereldsupermarkt'. 

Het leerblad hebben de kinderen op donderdag 17 
januari meegekregen. 

Door Leonard Boks 

Groep 5 
 Dagelijks oefenen met vlot automatiseren alle tafels 

t/m 10 .  
 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 
 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m 5 minuten 

nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 
Groep 6 

 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m losse 
minuten nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 

 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 
 Oefenen stappen Metriek Stelsel. 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Voor het goede doel is € 3 opgehaald. Bedankt daar-

voor! 
 De toets over aardrijkskunde: Thema 1, 'Krachten der 

aarde' vindt plaats op dinsdag 29 januari 2019. 
Huiswerk groep 7: 

 Maandag, Tellers en Noemers bldz. 18. Dinsdag, Re-
dactieblad 17 som 1 t/m 5 en donderdag 6 t/m 10.  

Woensdag, Werkwoordpakket 3. 
 Donderdag 31 januari 2019 vindt de Verkeerstoets over 

blad 6 plaats. 
 De Topografie van Het Verenigd Koninkrijk en Ierland is 

op dinsdag 22 januari j.l. meegegeven. De datum 

waarop de toets zal plaatsvinden, wordt nader bekend 
gemaakt. 

Huiswerk groep 8: 
 Maandag, Tellers en Noemers bldz. 41. Dinsdag, Re-

dactieblad 17 som 1 t/m 5 en donderdag 6 t/m 10. 
Woensdag, Raak 9 zin 1 t/m 12 maken. 

 De Topografie van Het Midden-Oosten is op dinsdag 22 
januari j.l. meegegeven. De datum waarop de toets zal 
plaatsvinden, wordt nader bekend gemaakt. 


