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Algemeen nieuws 
 

Medezeggenschapsraad 

Door Paula Neugebauer 

Vorige week is de MR weer bij elkaar geweest. De laatste 
bijeenkomst van dit schooljaar. 
De MR mocht meedenken over het werkverdelingsplan (het 

plan waarin staat welke werkzaamheden binnen de school 
worden uitgevoerd en door wie). 

Ook de formatie is besproken. We zijn blij dat elke groep 
naar tevredenheid is bemand. 

Na de vakantie zal de Klim-Op bezoek krijgen van het 
bestuur. Zij komen de school inspecteren zoals de 'echte' 

inspectie zou doen. 
De informatieavond zal er vanaf komend schooljaar anders 
uit gaan zien. U krijgt hier t.z.t. meer informatie over. 

Het is misschien wat vroeg maar vanuit de MR wensen wij u 
alvast een hele fijne vakantie toe! En wie weet zien we u 

een keer bij een vergadering. U bent van harte welkom! 
 

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 

 Op 27 juni jl. is Mickey 4 jaar geworden en hij mag nu 

iedere dag naar school komen. Van harte welkom in 
groep 1/2. 

 We hebben deze week € 1,65 opgehaald voor het 
goede doel Jantje Beton. Hartelijk bedankt voor de 
bijdrage. 

 Deze week hebben we de letter 'z' van zwaan geleerd. 
Welk klankgebaar hoort er bij de z? Kun je woorden 

opnoemen met de letter z? Groep 2 heeft de letter z 
ook leren schrijven. Ook hebben ze verliefde zwanen 

nagetekend. De kinderen hebben met taal geleerd waar 
ze een klank horen. Aan het begin, eind of in het 

midden. Waar hoor je de z in het woord zon? 
 Voor rekenen hebben we thema zomerspelen gedaan; 

over schatten en tellen (vullen van flessen). 

 Bij De Vreedzame School hebben wij besproken dat wij 
allemaal anders, maar toch hetzelfde zijn. We hebben 

bijvoorbeeld allemaal een hoofd en tien vingers, maar 
die zien er allemaal anders uit.  

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

 Wilt u kleding van school terugbrengen? We hebben 
steeds minder kleding op voorraad voor de ongelukjes. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Volgende week dinsdag heeft juf Diana een verlofdag. 
Juf Phylicia is inmiddels met zwangerschapsverlof. Om 
die reden zijn de kinderen op 9 juli vrij. De rapportge-

sprekken komen die dag te vervallen.  
 De kinderen krijgen op vrijdag 12 juli het rapport mee 

naar huis. 
 Voor beide groepen blijft het belangrijk elke dag 15 

minuten te lezen. Dit bevordert het leestempo en de 
woordenschat. 

 Groep 3 moet blijven oefenen met splitsen en groep 4 
moet de tafels uit het hoofd leren. 

 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 Met taal zijn we bezig met het thema Ondergronds. De 

kinderen oefenen deze weken met begrippen en 
teksten omtrent dit thema. 

 Met begrijpend lezen hebben we aan de hand van een 
schema een tekst in eigen woorden samengevat. 

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 of M6 niveau oefenen op 

 www.redactiesommen.nl 
Groep 6 
 Op vrijdag 12 juli is  de toets topografie Utrecht. De 

plaatsen, wateren, gebieden en aangrenzende provin-
cies worden dan getoetst aan de hand van een blinde 

kaart. 
 Met rekenen zijn we bezig met rekenen op schaal en 

omzetten naar de werkelijke afstand. De leerbladen zijn 
al mee naar huis gegeven. 

 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 of M7 niveau oefenen op  

www.redactiesommen.nl 
 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 De rapportbriefjes van groep 7 zijn meegegeven. 

 Volgende week hebben wij voor de laatste keer dit 
schooljaar nog huiswerk. 

 Huiswerk groep 7: maandag Redactieblad 35 som 1 

t/m 5 en woensdag 6 t/m 10. 
 Huiswerk groep 8: maandag, Redactieblad 35 som 1 

t/m 5 en woensdag 6 t/m 10. Dinsdag, Raak 18 vanaf 
zin 13 afmaken. 


