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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 
Deze week werd er € 11,65 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 
 

Controle schoolbibliotheek 

Door Linda Haagsma 

Maandag 3 juni vindt op school de kastcontrole plaats in de 
schoolbibliotheek. Dan wordt de bieb gecontroleerd of hij 
nog compleet is en oude en kapotte boeken worden 
vervangen. Zou u de biebtas met het thuisboek uiterlijk 
woensdag 29 mei willen inleveren bij de leerkracht? Dan 
kunnen deze boeken ook gecontroleerd worden. Vanaf 
dinsdag 4 juni kunnen er weer boeken mee naar huis. 
Alvast bedankt.  
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Wendy Paaij 

 Voor jantje beton hadden wij vorige week €7.15 
opgehaald en deze week €1.50. Hartelijk dank voor uw 
gift! 

 We zijn aan het werk over het thema eropuit. Wij 
hebben nagedacht waar wij naartoe kunnen gaan en 
met welke vervoersmiddelen. Ook hebben wij koffers 
gevuld met wat je mee neemt op reis. 

 Wij hebben vorige week een nieuw klasgenootje in de 
klas gekregen, welkom Jesse! 

 Bij de vreedzame school herhalen wij alle regels die we 
in de klas gebruiken. Ook hebben de kinderen een 
taakje in de klas, zodat het netjes blijft. Blok 6 van de 
vreedzame school gaat over dat we allemaal anders 
zijn! 

 Lina is 5 jaar geworden, van harte gefeliciteerd! 
 Volgende week hebben wij een projectweek die gaat 

over kunst! Er komt zelfs een kunstenaar in de klas! Er 
is een kijkmiddag op vrijdag van 13.30 tot 14.00. Komt 
u naar de mooie kunstwerken van de kinderen in de 
school kijken? 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Ik heb mij afgelopen maandag ontzettend jarig ge-
voeld, alsnog bedankt voor alle mooie cadeautjes! 

 Afgelopen week hebben wij de letter u geleerd. In 
welke woorden hoor je de u? Wat is het klankgebaar 
van de u? 

 We zijn begonnen met de rekenlessen van: 'Septem 
leert klokkijken'. We zijn begonnen met het leren de 
hele uren. Met handvaardigheid hebben we zelf een 
klok gemaakt. 

 We hebben het ankerverhaal erop uit gelezen, het 
verhaal gaat over Grote Pien en kleine Pien die erop uit 
gaan. 

 Deze week hebben we €1,00 opgehaald voor het goede 
doel Jantje Beton, dank u wel! 

 Vanaf deze week hebben wij twee dagen in de week 
een onderwijsassistent in de klas, juffrouw Mascha. Zij 
zal naast mij extra lesjes geven in kleine groepjes/ 
tweetallen. 

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 Afgelopen week hadden wij 2 jarigen! Hiep hiep hoera 
voor Rayeden en Sofia! 

 We hadden 4,50 voor het goede doel. Super! 
 We zijn met rekenen bezig met geld tellen. Dit kunt u 

thuis ook leuk met ze doen! Alle munten kennen ze nu 
al en we rekenen met briefjes van 5, 10 en 20. Op 
welke manieren kun je iets betalen? 

 Volgende week starten we met het schoolthema Kunst! 
We zullen hierover veel leren en vooral veel doen! 
Vrijdag is er weer een kijkmiddag. U komt toch ook? 

 Woensdag staat juf Leonie voor de groep. 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 3,60 opgehaald voor het 
goede doel. Super bedankt! Spaart u volgende week 
ook weer mee? 

 Afgelopen maandag hebben we een muziekles gehad 
van meester Etienne. De foto’s staan weer op de site. 

 Maandag begint de projectweek. Het thema dit jaar is 
'Kunst'. Maandag is er een opening op het plein. 
Donderdag komt er een kunstenaar in de klas waar de 
kinderen een les van krijgen. 

 Vrijdagmiddag is de kijkmiddag. Komt u ook kijken wat 
uw kind in de projectweek heeft gemaakt? De 
kijkmiddag is van 13:30 uur – 14:00 uur. 

 Weekbeurt: Jayden en Jaylvienne 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 21 mei redactiesommen blad 33 
Donderdag 23 april redactiesommen blad 34 

 Hoera op 26 mei is Imran jarig. Van harte gefeliciteerd. 
 Woensdag 22 mei gaan we naar Blijdorp, u heeft 

daarover een brief ontvangen. We streven ernaar om 
13.30 uur terug te zijn op school 

 Maandag beginnen we met het project 'kunst'. In onze 
groep werken we o.a. over de kunstenaars Jaon Miro 
en Vincent van Gogh. We hopen u op de kijkmiddag te 
mogen zien. 

 Vorige week hebben de kinderen een brief over hun 
spreekbeurt meegekregen. Mocht u nog vragen 
hebben, dan horen wij dat graag. De eersten zijn 
Qeana en Omaira op 27 mei, Yash en Mikayla op 28 
mei en Michalena en Haidy op 29 mei. 

 



Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 0,70 opgehaald voor het 
goede doel, bedankt. 

 Donderdag zijn we naar het gemaal geweest en hebben 
we de les 'droge voeten' gehad. We zijn voor het eerst 
met z'n allen op de fiets gegaan en dat ging heel goed! 
De kinderen hebben onderweg goed geluisterd naar de 
aanwijzingen van de juf en hulpouders. De les was erg 
interessant! De kinderen hebben in tweetallen ontdekt 
wat het N.A.P. is en dat Capelle heel laag ligt. Ze weten 
ook hoe water uit de polder gepompt wordt zodat wij 
droog kunnen wonen. Het was een geslaagde ochtend. 
De foto's staan binnenkort op de site. Hulpouders, heel 
hartelijk bedankt voor het meegaan. 

 Volgende week hebben we een projectweek met als 
thema: Kunst. We gaan van alles leren over kunst en 
dan met name over Miró en van Gogh. Op vrij-
dagmiddag bent u van harte welkom om de resultaten 
te bewonderen. 

 Huiswerk: maandag 20 mei nieuwsrekenen som 2 en 3, 
di redactieblad 32 som 1-5, do som 6-10, vrijdag 
verkeerstoets boekje 6. 

 Weekbeurt: Dilasia en Laily 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt:  Luciano en G’Shiloh 
 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 23 som 1 t/m 

5 en Engels toets Song 6, donderdag redsommen blad 
23 som 6 t/m 10, vrijdag spellingwoordjes (woorden 3 
keer herhalen, 6 zinnen maken) 

 Spreekbeurt: maandag 20 mei: Remy en Sagal, 
dinsdag 21 mei: Bilal en Dashveer, woensdag 22 mei: 
Sander en Tender 

 Deze week hebben we €0,35 opgehaald voor het goede 
doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 DVS: Deze week zijn wij begonnen met het laatste 
blok: “Wij zijn allemaal anders”. In deze les hebben we 
het gehad over de verschillen in levensbeschouwing en 
religie van mensen en hoe hier mee om te gaan. 
Volgende week gaan we hiermee verder. 

 Vrijdag zijn we naar Diergaarde Blijdorp geweest en 
hebben daar de speurles ´naar de haaien´ gevolgd. We 
zijn van alles te weten gekomen over de onderwater-
wereld en hebben nog kort door de dierentuin gelopen. 
Moeders, die zijn mee geweest; heel erg bedankt voor 
de begeleiding! We hebben een gezellige en leerzame 
dag gehad. 

 Volgende week hebben wij op school projectweek, met 
dit jaar als thema 'Kunst'. We zullen iedere dag hier-
mee bezig zijn, u komt toch ook vrijdagmiddag 24 mei 
even kijken wat hebben gedaan deze week, tijdens de 
kijkmiddag van 13.30 uur tot 14.00 uur? 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 Huiswerk: maandag tellers en noemers opdracht 120 
en 121, voor di redactieblad 29 1 t/m 5, voor wo raak 
25, voor do redactieblad 29 6 t/m 10, voor vrij 
topotoets over Australie en Nieuw-Zeeland. 

 Helaas hadden we deze week geen bijdrage voor het 
goede doel. Spaart u volgende week weer mee? 

 De weekbeurt is voor: Samira en Shaakir. 
 Aankomende week is ons tweede project met als 

onderwerp Kunst. Er komt een kunstenaar op school en 
we gaan schilderen en fotograferen. Vrijdag is gelijk na 
schooltijd de kijkmiddag. Komt u ook? 

 Denkt u aan de volledige betaling van het schoolkamp? 
 Op 27 mei starten de spreekbeurten. Het werkstuk 

moet uiterlijk 6 juni ingeleverd worden. 
 


