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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 4,70 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Denkt u aan warme kleding, zoals handschoenen, sjaal 

en muts? Ook toen er sneeuw lag hebben wij buiten 
gespeeld.  

 Wij zijn begonnen aan de CITO taal- en rekentoetsen 

voor de kleuters die in groep 2 zitten. Hier gaan wij 
volgende week mee verder. 

 Met de lessen van de Vreedzame School zijn wij 
begonnen met blok 4: wij hebben hart voor elkaar. 

 Afgelopen dinsdag kwamen er kinderen van het 
IJsselcollege op school. Zij hebben ons een leuke 

circusmiddag bezorgd. Wij hebben gekegeld, gehoe-
peld, ballen gegooid, een clown gekleurd, maskers 
gemaakt, gedanst en kunstjes gedaan als een echte 

acrobaat! 
 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 We hebben afgelopen woensdag kern 6 feestelijk af-

gesloten met een groot letterfeest! We hebben een 
letterspeurtocht gedaan, lettermutsen gemaakt, letter-

bingo gespeeld en letterchips gegeten. Alle kinderen 
hebben hun letterdiploma gekregen met een medaille. 
Wij zijn trots op ze! Er staan foto's op de site. 

 We zijn afgelopen week ook begonnen met hoofd-
rekenen (zonder rekenrek!) in een schriftje. Oefen 

thuis ook veel t/m 5 en daarna t/m 10! De kinderen 
moeten dit kunnen dromen! Zeker -sommen zijn voor 

sommige kinderen nog lastig! Ook het tellen in spron-
gen van 2, 5 en 10 blijven herhalen! 

 Wilt u thuis nog extra oefenen met de letters ui, eu, ei, 
uu, au en ie? 

 De komende periode gaan de leerlingen kennis maken 

met samengestelde woorden. Bijvoorbeeld zeil en boot 
wordt zeilboot. Ook gaan we oefenen om nog vlotter te 

lezen. Daarbij kunnen we nog steeds uw hulp goed 
gebruiken! Dus heeft u 's morgens van 08:30-08:45 

uur tijd om met onze kinderen te lezen? We hebben 
gelukkig al 2 super moeders gevonden! Hoe meer hulp 

hoe beter voor de kinderen! Door veel in kleine groep-
jes te lezen worden kinderen beter en sneller! 

 We zijn nog druk bezig met de cito-toetsen en de 

leestoetsen. Ga dus lekker vroeg naar bed zodat je 
uitgerust op school komt! 

 Voor het goede doel hadden we 2,35! 
 Met de vreedzame school hebben we geleerd wat een 

mening is. Iedereen mag een mening hebben zonder 
iemand te kwetsen. Je kan van idee verschillen zonder 

dat dat een probleem is. 

 Volgende week woensdag staat juf Saskia voor de 

groep. 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week €0,85 opgehaald voor het goede 
doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 Zondag is Youssef jarig. Hij wordt 8 jaar. Gefeliciteerd 
Youssef! 

 De Cito's zitten er weer op. U kunt de resultaten be-
kijken via het ouderportaal. 

 Houdt u de nieuwsbrief en het bord bij de klas in de 
gaten voor de rapportgesprekken die gaan komen. 

 Mohamed Bellahsen is volgende week vrijdag voor het 

laatst. Hij gaat verhuizen naar Rotterdam. Alvast heel 
veel plezier op je nieuwe school en in je nieuwe huis 

Mohamed! We gaan je missen. 
 Weekbeurt: Sebastiaan en Mohamed 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Toets verkeer. Donderdag 31 januari: Boekje 3 
 Huiswerk: Dinsdag 29 jan redactiesommen blad 7  

Donderdag 31  jan redactiesommen blad 8                         
 De afgelopen weken hebben we veel toetsen voor Cito 

gemaakt. Iedereen is daar nu mee klaar. We hebben er 

hard voor gewerkt. 
 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we niets opgehaald voor het goede 

doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 
 Vrijdag 1 februari is Rhylee jarig, alvast van harte 

gefeliciteerd! 
 De juffen hebben gemerkt dat sommige kinderen het 

lastig vinden om hun huiswerk op de juiste dagen mee 

te nemen. Wilt u uw kind, indien nodig, even helpen 
herinneren? Op maandag moet nieuwsrekenen inge-

leverd worden, op dinsdag en donderdag redactie. 
 Volgende week hebben we de laatste cito toetsen, 

begrijpend lezen. Zodra de toetsen zijn nagekeken kunt 
u via het ouderportaal van parnassys de resultaten 

bekijken. Weet u de codes om in te loggen niet meer, 
dan kunt u meester Ruud een mailtje sturen en krijgt u 
de codes gemaild. Zijn mailadres: 

r.verschoor@blickoponderwijs.nl 
 Huiswerk: maandag 28 januari nieuwsrekenen som 2 

en 3, dinsdag redactieblad 19 som 1-5, do som 6-10 
 Weekbeurt: Rhylee en Dilasia 

 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Zekeriya en Remy 
 Jarig: Jasin is donderdag 31 januari jarig, van harte 

gefeliciteerd en een hele fijne dag! 

 Goede doel: wij hebben deze week geen geld opge-
haald, spaart u volgende week weer mee? 

 Huiswerk: maandag hoofdstukindeling werkstuk inleve-
ren, dinsdag redactiesommen blad 9 som 6 t/m 10, 



donderdag redsommen blad 10 som 1/5, vrijdag tellers 
en noemers bladzijde 18. 

 DVS: wij zijn deze week begonnen met blok 4: 'we 
hebben hart voor elkaar', waarin we het over gevoelens 

hebben gehad. We hebben samen nagedacht over een 
gevoelsthermometer, waarmee we vanaf volgende 

week aan de slag gaan. 
 Vrijdag 15 februari hebben wij een techniekles op het 

Comenius college van 9.00- 10.30 uur, welke ouder 
vindt het leuk om mee te gaan en een groepje te 
begeleiden? Geeft u het even door aan de leerkracht? 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor: Urchedeny en Samira 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers opdracht 98, 99, 

100, voor di redactieblad 18 1 t/m 5, voor wo raak 16, 
voor do redactieblad 18 6 t/m 10, voor vrijdag Engelse 
toets over les 4. 

 In de klas hadden we helaas geen bijdrage voor het 
goede doel. Spaart u volgende week weer mee? 

 Alle toetsen zijn klaar. De kinderen hebben goed hun 
best gedaan. U kunt de resultaten opzoeken in 

parnassys. Ze zullen ook besproken worden tijdens het 
gesprek. 

 Vanaf maandag hangt de intekenlijst voor de rapport- 
en adviesgesprekken bij de klas. Komt u zelf een 
geschikte tijd/dag kiezen? 

 De kinderen hebben allemaal een goedgekeurde 
hoofdstukindeling voor het werkstuk. Ze kunnen nu 

met hun werkstuk beginnen. 21 februari moet het 
werkstuk ingeleverd worden. 


