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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 18,88 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Deze week hebben wij de laatste Cito-toetsen taal en 

rekenen gemaakt in de klas. De leerlingen moesten in 
totaal vier delen maken en daarbij per deel een half uur 
de vragen maken met de juf. 

 Volgende week zijn de rapportgesprekken van onze 
klas. Deze zijn op dinsdag 5 februari en woensdag 6 

februari en duren 10 minuten per gesprek. De inte-
kenlijst lag afgelopen week al in de hal voor de klas.  

 Deze week hebben we helaas afscheid moeten nemen 
van Evan en Soraya. Beide gaan naar een andere 

school. Afgelopen week waren zij voor het laatst. Veel 
plezier op jullie nieuwe scholen!  

 Met de Vreedzame School hebben wij het gehad over 

verdrietig zijn. We hebben hierbij geoefend met elkaar 
troosten.  

 Tijdens de rekenles woensdag hebben wij elkaar ge-
meten met handen en voeten. Wie was er langer en 

wie korter? Het was een leuke les! 
 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Zaterdag 2 februari wordt Revar 6 jaar, alvast gefeli-
citeerd! 

 Maandag 4 februari hebben de kinderen een roos-
tervrije dag, alle kinderen van basisschool Klim-Op zijn 

deze dag vrij. 
 Vanaf dinsdag 5 februari kunt u zich inschrijven voor 

het rapportgesprek. De dag en tijd dat u zich inschrijft 
staat gelijk vast, u krijgt hiervoor geen briefje meer 

mee. Zou u de naam van uw kind willen schrijven op de 
intekenlijst? 

 We hebben geleerd hoe we een woord kunnen verdelen 

in woordstukjes. 'Hoe moet dat dan?' Daar kunnen de 
kinderen antwoord op geven. 

 Deze week hebben we de letter ij geleerd. Deze letter 
hebben we gekozen omdat het thema deze week ijs en 

sneeuw is. 
 Voor Jantje Beton hebben we €0,50 opgehaald, dank u 

wel! 
 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 Lennox wordt 3 februari 7 jaar! Hieperdepiep hoera! 
Fijne verjaardag kanjer! 

 We hadden 2,53 voor het goede doel! 

 Vanaf dinsdag hangt de inschrijflijst voor de rapport-

gesprekken op ons bord. Vergeet u zichzelf niet in te 
vullen?! We praten graag over de vorderingen van uw 
kind. 

 We hebben afgelopen week geleerd wat een sa-
menstelling is. We kunnen deze zelfs al schrijven! 

Bijvoorbeeld: zeilboot, huisdier, waslijn. 
 Vanaf komende week komt meester Jeroen iedere 

dinsdag bij ons in de groep zijn stage lopen. Juf Saskia 
is er dan ook altijd. Welkom meester! 

 Op vrijdag 8 februari gaan we naar de dierentuin. We 
reizen met de metro. Zorgt u ervoor dat de kinderen 
goede (wandel)schoenen, een rugzak met eten en 

drinken en eventueel regenkleding bij zich heeft? We 
zijn om 13:30 uur gewoon weer terug op school. 

 De kinderen hebben weer wisselrijtjes meegekregen. 
Blijven jullie deze ook iedere dag oefenen? Vooral de 

ui, u, eu, uu, ei moeten worden herhaald. 
 Volgende week woensdag staat juf Saskia voor de 

groep. 
 Maandag zijn de kinderen vrij. Fijn (lang) weekend! 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 0,20 opgehaald voor het 

goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 
 Maandag hebben we een roostervrije dag en zijn alle 

kinderen vrij. 
 Dinsdag hangen we de intekenlijst voor de rapport-

gesprekken op bij de deur. Vult u weer een tijd in voor 
een gesprek? 

 Dinsdag in Shafayah jarig. Zij wordt 8 jaar. Gefeli-

citeerd Shafayah! 
 Weekbeurt: Rugendy en Yaella 

 Vanaf dinsdag komt er een nieuw meisje bij ons in de 
klas. Welkom bij ons op school Salma! 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Maandag Roostervrij, de kinderen zijn dan vrij.  
 Huiswerk: Dinsdag 5 feb redactiesommen blad 9. Don-

derdag 7 feb redactiesommen blad 10.                         
 Volgende week zal er weer een intekenlijst bij de klas 

hangen voor de rapportgesprekken. U kunt uw  naam 

op een bepaalde tijd invullen. 
 Goede doel: Deze week hebben we in de klas € 4,30 

opgehaald. 
 Mikayla is 3 februari jarig. Van harte gefeliciteerd. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 0,50 opgehaald voor het 
goede doel, bedankt! 

 Denkt u aan de roostervrije dag op 4 februari? 

 Vanaf dinsdag hebben we een nieuw meisje in de klas, 
haar naam is Lina. We wensen haar een fijne tijd bij 

ons op school. 
 Mocht uw kind eenmaal andermaal vergeten zijn in te 

leveren op 1 februari, wilt u hem/haar dan even helpen 
herinneren om het dinsdag mee te nemen? 



 Huiswerk: di 5 februari redactieblad 20 som 1-5, do 
som 6-10. Ma 11 februari Topotoets Drenthe. 

 Weekbeurt: Etrit en Iliass 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Elnaz en Luciano 

 Goede doel: wij hebben deze week €1,20 opgehaald, 
bedankt! 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 10 som 6 t/m 
10, donderdag redsommen blad 11 som 1/5, vrijdag 
tellers en noemers bladzijde 19. 

 DVS: wij zijn deze week verder gegaan met het thema 
'we hebben hart voor elkaar'. We hebben het gehad 

over gevoelens en dat je in een conflict 'stevig' kunt 
reageren met de gele pet. Je mag dus duidelijk zeggen 

dat je iets niet leuk vindt, maar proberen dit niet op 
een agressieve manier te doen. We hebben hiermee 

geoefend en dat ging de kinderen al goed af! 
 deze week was Salah-Eddine voor het laatst bij ons in 

de klas, wij wensen hem heel veel plezier en succes op 

de nieuwe school in Rotterdam Kralingen! 
 De kinderen hebben allemaal hun hoofdstukindeling 

terug gehad met eventueel op- en/of aanmerkingen, zij 
kunnen nu met het werkstuk aan de slag. Deze moet 

op maandag 4 maart worden ingeleverd, voor vragen 
of hulp kunnen ze altijd bij de juf terecht. 

 maandag hebben de kinderen een roostervrije dag, 
geniet van het lange weekend! 

 vanaf dinsdag hangt de invullijst voor de rapport-

gesprekken (donderdag 14 februari) er weer, komt u 
hem zelf even invullen of schrijft u een briefje met de 

gewenste tijd? 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor: Shaakir en Tishaunie 

 Huiswerk: voor di redactieblad 19 1 t/m 5, voor wo 
raak 17, voor do redactieblad 19 6 t/m 10, voor vrij 
topotoets Midden-Oosten. 

 In de klas hebben we 2,50 opgehaald voor het goede 
doel. 

 Met vreedzaam zijn we gestart met het vierde blok: Wij 
hebben hart voor elkaar. 

 Maandag 4 februari zijn de kinderen vrij ivm een 
roostervrije dag. 

 Op 11 februari starten de advies-en rapportgesprekken 
in groep 8. Aankomende week krijgen de kinderen een 
herinneringsstrookje mee met de juiste tijd. 

 Als u nog geen tijd heeft gekozen, komt u dan nog 
even langs? 

 


