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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 
Hartelijk bedankt voor uw gift! 
 

Oproep voor kookboek Schenkel 

Door Ruud Verschoor 

Schenkel is een diverse wijk met veel verschillende cultu-
ren. In iedere cultuur is koken en eten belangrijk. Vaak 
worden recepten van generatie op generatie doorgegeven. 
In Schenkel willen we dit zichtbaar maken en met elkaar 
delen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig! Wij zoeken 
recepten vanuit verschillende culturen die u graag met uw 
kind maakt. Uiteindelijk gaan deze recepten het kookboek 
van Schenkel vormen. Als u wilt meewerken aan dit mooie 
kookboek, neemt u dan contact op met José Riezebos: 
j.riezebos@cjgcapelle.nl, 0686830338 of Nikki ten Zijthoff: 
n.tenzijthoff@welzijncapelle.nu, 0657159968 
Wij zijn op zoek naar recepten die: leuk zijn om te koken 
met uw kind; vanuit uw eigen cultuur komen; een verhaal 
vertellen; per stap uitgelegd kunnen worden; vooral heel 
lekker zijn! 
Na aanmelding nemen wij contact op voor een afspraak. 
 
 

Lessen voor ouders 

Door Ruud Verschoor 

Op woensdag 6 maart gaan de lessen Taal en gezondheid 
voor ouders weer beginnen. 
In plaats van donderdag worden de lessen nu op woensdag 
gehouden. Ook aanvang 9 uur. 
Dezelfde leerkracht (Inge) gaat de lessen weer verzorgen.  
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2 

Door Mahnaz Heygharnejadi 

 Voor Jantje Beton hebben we €7,21 opgehaald, Be-
dankt voor de bijdrage! 

 De les Vreedzaam van deze week gaat over 'Ik voel 
me…' De leerlingen laten zien hoe ze zich voelen in 
verschillende situaties. 

 Jailyshia werd op 17 februari 7 jaar en Seraj is vandaag 
7 jaar geworden. Allebei van harte gefeliciflapstaart!   

 Na de voorjaarsvakantie start Farzam op Taalfontein. 
Wij wensen hem heel veel succes en plezier op zijn 
nieuwe school en hopen hem snel weer terug te zien.  

 Deze week stond het boek: 'drop het stoute eendje' 
centraal. Wij hebben rondom dat prentenboek ver-
schillende activiteiten gedaan. De letter van deze week 
was daarom 'd' van drop. We leerden hoe de letter 
eruitziet, wat het klankgebaar is, woorden die beginnen 
met de letter d en groep 2 zelfs hoe ze de letter d 
moeten schrijven. 

 Op woensdag 20 maart brengen we met onze kleuters 
voor het eerst dit schooljaar een bezoek aan de 

kinderboerderij en de diertjes. Wilt u ons helpen met 
brengen en ophalen van de kinderen? U kunt u hiervoor 
opgeven. Wij vertrekken om 8.45 uur en wij zijn terug 
op school om 11.15 uur. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 De rapporten kunnen na de vakantie weer worden 
ingeleverd. 

 Lees elke dag 15 minuten in je biebboek, je leert dan in 
een jaar bijna 1000 woorden. In de vakantie is het voor 
beide groepen belangrijk elke dag te lezen. 

 Beide groepen krijgen voor in de vakantie huiswerk 
mee. 

 Op woensdag 6 maart is er een studiemiddag. De 
kinderen zijn die dag om 12 uur uit school. 

 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 De bibliotheeklessen zijn gestart. In deze lessen wordt 
naast de reguliere lessen in de klas aandacht besteed 
aan het selecteren en vinden van informatie en 
informatiebronnen om tot een goede opbouw van een 
werkstuk te komen. 

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 minu-

ten 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 
 Prettige vakantie! 
 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 De voorjaarsvakantie is van maandag 25 februari a.s. 
t/m vrijdag 1 maart 2019. 

 Engelstoets voor groep 7/8, Niveau 3a Song 12 Lesson 
B, vindt plaats op woensdag 6 maart 2019. 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
21. Dinsdag, Redactieblad 21 som 1 t/m 5 en donder-
dag som 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoordpakket 7 (tt). 

 Topografie van Noord-Europa is meegegeven. De 
datum waarop de toets plaatsvindt, wordt nader be-
kendgemaakt. 

 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
44. Dinsdag, Redactieblad 21 som 1 t/m 5 en don-
derdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 11 zin 1 t/m 12 
maken. 

 Topografie van Azië is meegegeven. De datum waarop 
de toets plaatsvindt, wordt nader bekendgemaakt. 


