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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 €1,10 opgehaald, 
Bedankt voor de bijdrage! 

 Afgelopen dinsdag (14-05) is de activiteit kleuterjudo 
gestart. Deze vindt elke dinsdag van 13.45-14.45 uur 
plaats in het speellokaal en duurt t/m 18 juni. Judo is 

een bekende en populaire zelfverdedigingssport. 
Tijdens de lessen wordt de basis van deze zelfverde-

digingskunst aangeleerd. 
 Deze week hebben we rondom diverse vervoermid-

delen, verkeersborden enz. gewerkt. 
 Voor rekenen hebben we geoefend met tellen en 

terugtellen, erbij en eraf. Ook verkort tellen kwam aan 
bod. 

 Op donderdag kregen de kleuters een muziekles van 

meester Etienne.  
 Op vrijdag 17 mei mocht Shannon 5 kaarsjes uitblazen. 

Van harte gefeliciteerd! 
 De regel is dat kinderen geen speelgoed van thuis 

meenemen voor in de klas. Dat raakt namelijk vaak 
kwijt, gaat kapot of andere kinderen willen er ook mee 

spelen. Houdt u er rekening mee dat speelgoed moet 
worden thuisgelaten? 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Maandag 20 mei start de projectweek over schilder-

kunst. Op vrijdag 24 mei is de kijkmiddag van 13:30 
uur tot 14:00 uur. Komt u ook een kijkje nemen? 

 Natuurlijk gaan we zelf ook aan de slag. Er zal vaak 
geschilderd worden. Misschien kunt er qua kleding-

keuze rekening mee houden en uw zoon of dochter 
geen nieuwe kleding aantrekken.  

 Groep 4 oefen elke dag de tafels van 1, 2, 3, 4 en 5 en 

klokkijken, vooral de kwartieren zijn nog een aan-
dachtspunt. 

 Groep 3 krijgt de leesbladen van kern 10 mee. Oefen 
elke dag met lezen. Vergeet ook niet elke dag de 

splitsingen even te oefenen. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 Op vrijdag 24/05 is de toets verkeer boekje 4 over 

zichtbaarheid in het verkeer. 
 De leerbladen zijn reeds mee naar huis. 

Groep 5 

 Met rekenen zijn we bezig met deeltafels met rest. 
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 

 Met rekenen zijn we bezig met rekenen op schaal en 
omzetten naar de werkelijke afstand. 

 Op maandag 20 mei heeft groep 6 de toets topografie 

Noord – Holland. 
 De leerbladen zijn al mee naar huis gegeven. 

 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 

 Veilig Verkeer Nederland heeft een 'Dode hoek'-les 

gegeven. Deze les is een interactieve les die door een 
gastdocent van Veilig Verkeer Nederland en door een 

chauffeur van een transportbedrijf werd gegeven. Twee 
vuistregels die aan de orde kwamen zijn: 1. Vrachtauto 

in de buurt? Blijf rechts en ruim erachter! 2. Blijf altijd 
ruim 3 m voor of achter de vrachtauto. Op de site van 
de school zijn er video's van de 'Dode hoek'-les te zien.  

 Meester Etiënne heeft weer een leuke muziekles 
verzorgd. 

 Projectweek 'Kunst' gaat maandag 20 mei van start en 
duurt tot vrijdag 24 mei 2019. 

Huiswerk groep 7: 
 Maandag, Tellers en Noemers bldz. 29.  

 Dinsdag, Redactieblad 29 som 1 t/m 5 en donderdag 
som 6 t/m 10. 

 Topografietoets over de Alpenlanden vindt plaats op 

woensdag 22 mei 2019. 
Huiswerk groep 8: 

 Dinsdag, Redactieblad 29 som 1 t/m 5 en donderdag 
som 6 t/m 10. 

 Woensdag, Raak 14 zin 1 t/m 12 maken. 
 Topografie van Zuid-Oost Azië is meegegeven. De 

datum waarop de toets plaatsvindt, wordt nader 
bekendgemaakt. 

 


