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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 €1,45 opgehaald, Be-

dankt voor de bijdrage! 
 De les Vreedzaam van deze week gaat over Een leuke 

activiteit. De leerlingen bedenken zelf een activiteit en 
staan stil bij de vraag of het voor iedereen leuk is om 

te doen. Afgelopen maandag zijn wij gestart met het 
thema familie. Hier zullen wij komende weken over 
werken. Deze week hebben we verder geoefend met de 

letter f. De letter van het thema waar we nu mee bezig 
zijn: familie. We leren hoe de letter eruitziet, wat het 

klankgebaar is, woorden die beginnen met de letter f 
en groep 2 zelfs hoe ze de letter f moeten schrijven. 

 Deze week stond het boek: 'feodoor heeft zeven 
zussen' centraal. Wij hebben rondom het prentenboek 

verschillende taal- en rekenactiviteiten gedaan. 
 Op woensdag 20 maart a.s. 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 zich 

hiervoor opgeven. Wij vertrekken om 8.45 uur en wij 
zijn terug op school om 11.15 uur. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Op vrijdag 15 maart staken de juffen en de meesters. 
U heeft hierover een brief en een mail ontvangen. 

 Op maandag 18 maart hebben de juffen en meesters 
een studiedag. De kinderen zijn die dag vrij. 

 Op vrijdag 15 maart wordt Hala 8 jaar, alvast gefeli-

citeerd Hala! 
 Afgelopen woensdag hebben wij tijdens onze studiedag 

weer gehoord hoe belangrijk lezen is. Elke dag 15 mi-
nuten in je biebboek lezen vergroot de woordenschat. 

 Groep 4 moet elke dag de tafels van 2, 3 en 5 oefenen. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 Juf Klarien zal tot de zomer een deel van haar stage bij 
ons in de klas invullen. 

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 

 Op donderdag 7 maart 2019 is onze 2e 'Bibliotheekles'. 
In deze lessen gaat het er voornamelijk om het vinden 

van informatie, hoe je kunt selecteren en de informa-
tiebronnen om tot een goede opbouw van een werkstuk 
te komen. 

 Ten aanzien van het schoolvoetbaltoernooi is er een 
formulier meegegeven. Het antwoordstrookje moet 

uiterlijk donderdag 14 maart a.s. bij de leerkracht 
ingeleverd worden. 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
22. Dinsdag, Redactieblad 22 som 1 t/m 5 en don-

derdag som 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoordpakket 8. 
 Topografietoets over Noord-Europa vindt plaats op 

donderdag 14 maart 2019. 

 Het Verkeersexamen vindt plaats op donderdag 4 april 
2019. De nodige informatie, om te oefenen, is meege-

geven. 
 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 

45. Dinsdag, Redactieblad 22 som 1 t/m 5 en don-
derdag som 6 t/m 10. 

 Woensdag, Raak 11 vanaf zin 13 afmaken. 
 Topografietoets over Azië vindt plaats op donderdag 14 

maart 2019. 

 


