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Algemeen nieuws 
 

Rectificatie 

Door Ruud Verschoor 

Naar aanleiding van het vakantieoverzicht uit de vorige 
nieuwsbrief: het is nog ver weg, maar Pinksteren 2020 is op 
1 juni i.p.v 8 juni. 

 

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 

 Voor Jantje Beton hebben we €2,25 opgehaald, Be-
dankt voor de bijdrage! 

 Wij zijn op zoek naar hulpouders die tijdens de Ko-
ningsspelen op 12 april kunnen helpen bij de verschi-

llende spelletjes. Wilt u ons helpen, laat het ons weten. 
Alvast bedankt. 

 Kijkt u weleens op de schoolsite? Daar plaats ik regel-
matig leuke foto's van de kinderen. 

 Deze week zijn we begonnen aan het nieuwe thema: 

lente. Daarom hebben wij deze week dan ook de letter 
l geleerd. Welk klankgebaar hoort er bij de l? Kun je 

woorden opnoemen met de letter l? Groep 2 heeft de 
letter l ook leren schrijven. De kinderen hebben met 

taal geleerd waar ze een klank horen. Aan het begin, 
eind of in het midden. Waar hoor je de p in het woord 

pen? 
 De les Vreedzaam van deze week gaat over 'Helpende 

Handjes'. Wij hebben samen bedacht hoe we nog meer 

zelf kunnen doen in de klas. We hebben een nieuw 
takenbord. Elke week krijgen andere leerlingen een 

taak toebedeeld. 
 Op vrijdag 29 maart is Megos 4 jaar geworden. Van 

harte gefeliciflapstaart! 
 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Volgende week donderdag hebben de juffen en mees-
ters een studiemiddag. De kinderen zijn die dag om 

12:00 uur uit school. 
 Op 12 april zijn de Koningsspelen, komt u ook helpen? 

 Groep 3 heeft een poster meegekregen met de split-
singen tot 10. Oefen ze elke dag! 

 Groep 4 heeft een poster meegekregen met de tafels 
tot 10, oefen ze elke dag! 

 Sommige kinderen eten tijdens de eerste eetpauze al 
hun eten al op. Wilt u ook goed met uw kind afspreken 
wanneer ze wat op moeten eten? 

 Op donderdagochtend starten we met gym. Hoe eerder 

je klaar bent hoe langer je kan gymmen. Zorg dat je op 
tijd op school bent. 

 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 We zien graag de rapporten terug van de leerlingen die 

deze nog niet hebben ingeleverd 
 Op vrijdag 5 april is de toets verkeer boekje 3. De 

leerlingen hebben het leerboekje reeds mee naar huis 
gekregen. 

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 
 Wekelijks 1 blad op E5 niveau oefenen op 

www.redactiesommen.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. 
 Wekelijks 1 blad op E6 niveau oefenen op 

www.redactiesommen.nl 
 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Huiswerk voor groep 7 en 8 komt op dinsdag en 

woensdag a.s. te vervallen. 
 De Grote Rekendag is op dinsdag 2 april 2019. 

 Het Schoolvoetbal 2019 vindt plaats op woensdag 3 
april 2019 voor groep 7 en 8 op Sportpark Schenkel 
(S.V.S.). De leerlingen die hieraan deelnemen dienen 

om 8:30u aanwezig te zijn op het sportpark. De 
wedstrijden beginnen 9:00u en zijn omstreeks 12:00u 

afgelopen. De deelnemers mogen daarna naar huis. 
 De leerlingen die niet mee voetballen, worden normaal 

op school verwacht. 
 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers blad 

24. Donderdag, Redactieblad 25 som 1 t/m 5 en 
vrijdag som 6 t/m 10. 

 Donderdag 4 april a.s. vindt het Nationale Verkeers-

examen plaats. Blijf leren en eventueel kun je thuis nog 
oefenen op: examen. vvn.nl. 

 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers blad 
47. Donderdag, Redactieblad 25 som 1 t/m 5 en 

vrijdag som 6 t/m 10. 


