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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 1,50 euro opgehaald. 
Bedankt voor de bijdrage! Deze week is les 24 van de 

vreedzame school aan de beurt. In deze les bespreken, 
uitbeelden en herkennen van het gevoel 'verdriet' staat 
centraal. Leerlingen bedenken voorbeelden van situa-

ties waar iemand verdrietig van kan worden en wat ze 
kunnen doen als ze verdrietig zijn. 

 Sinds vorige week heeft onze nieuwe leerkracht-
ondersteuner, Klarien, kennisgemaakt in de klas. Zij zal 

er op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrij-
dag zijn. 

 De nieuwe letter van deze week is de letter j. We leren 
hoe de letter eruitziet, wat het klankgebaar is, woorden 
die beginnen met de letter j en groep 2 zelfs hoe ze de 

letter j moeten schrijven. 
 Op 14 januari is Farah 4 jaar geworden. Van harte 

gefeliciteerd en hartelijk welkom! 
 We hebben deze week geoefend met het verdelen van 

de naam in klankgroepen/stukjes. Mijn naam bestaat 
uit twee klankgroepen: Mah-naz. 

 Denkt u aan handschoenen/wanten voor uw kind 
tijdens deze koude winterdagen? Ze zijn echt nodig 
tijdens het buitenspelen. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 We zijn druk bezig met de toetsen. Zorgt u ervoor dat 
uw kind goed uitgerust, met een gevulde maag en op 

tijd op school komt? 
 Vorige week zijn we naar de kinderboerderij geweest. 

Het was een leuke en leerzame les. Alle begeleiders, 
bedankt, zonder jullie was het niet gelukt! 

 Voor de vreedzame school houden we een gevoelsboek 

bij. Elke dag krijgen twee kinderen het boek mee naar 
huis. Wilt u er thuis samen met uw kind in schrijven en 

het boek de volgende dag mee terug geven? 
 Beide groepen moeten elke dag goed oefenen met 

lezen. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 De toets verkeer boekje 2 Ontdek je plek is op vrijdag 

25 januari. 
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 
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. 
 De toets topgrafie Gelderland is op dinsdag 22 januari. 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Voor het goede doel is € 1 opgehaald. Bedankt daar-
voor! 

 De Cito-Toetsenweek is volgende week nog in volle 

gang. 
 Aardrijkskunde: Thema 1, 'Krachten der aarde' is 

meegegeven. De datum waarop de toets zal plaats-
vinden, is nog niet bekend. 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
17. Dinsdag, Redactieblad 16 som 1 t/m 5 en 

donderdag 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoordpakket 2. 
 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 

40. Dinsdag, Redactieblad 16 som 1 t/m 5 en 

donderdag 6 t/m 10. Woensdag, Raak 8 vanaf zin 13 
afmaken. 


