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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 € 3,02 opgehaald. Be-
dankt voor de bijdrage! 

 Op maandag 6 mei mocht Dalishia 5 kaarsjes uitblazen. 
Van harte gefeliciteerd! 

 Kijkt u weleens op de schoolsite? Daarop plaats ik 

regelmatig leuke foto's van de kinderen. Deze week 
zijn we begonnen aan het nieuwe thema: Eropuit! In 

dit thema rondom vervoer komen diverse vervoer-
middelen aan de orde.  Daarom hebben wij deze week 

dan ook de letter 'e' geleerd. Welk klankgebaar hoort er 
bij de e? Kun je woorden opnoemen met de letter e? 

Groep 2 heeft de letter e ook leren schrijven. De 
kinderen hebben met taal geleerd waar ze een klank 
horen. Aan het begin, eind of in het midden. Waar hoor 

je de e in het woord elf? Met rekenen hebben we de 
getallen geoefend en de begrippen veel en weinig, 

groot en klein, meer en minder, ver en dichtbij, door 
middel van vervoermiddelen. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Wilt u er voor zorgen dat uw zoon of dochter op tijd op 
school is? Om 8:20 uur kunnen de kinderen al naar 
binnen en om 8:30 uur willen we echt met de lessen 

starten. 
 Op dinsdag en donderdag hebben we gym. Vergeet op 

die dagen je gymspullen niet mee te nemen. 
 Groep 4 moet de tafels van 2, 3, 4, 5 goed oefenen! 

Oefen thuis ook met klokkijken, hele uren, halve uren 
en kwart voor en kwart over. 

 Beide groepen krijgen wekelijks huiswerk mee. Wilt u 
uw kind helpen bij het maken? 

 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 Afgelopen woensdag hebben we een biebles gehad over 

sleutelwoorden/hoofdzaken in de tekst herkennen. En 
we zijn bezig geweest met teksten uit een bron om-

zetten in onze eigen woorden. Volgende week is de 
laatste biebles. 

 Op donderdag komt meester Etienne een  muzieklies 
verzorgen. 

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 minu-

ten 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 

 De bibliotheekles ging over het 'Herschrijven in je eigen 
woorden'. De manier waarop je dat doet, kwam uitge-

breid aan de orde. 
 Huiswerk groep 7:  Maandag, Tellers en Noemers bldz. 

28. Dinsdag, Redactieblad 28 som 1 t/m 5 en don-
derdag som 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoordpakket 

13. Topografie van de Alpenlanden is meegegeven. De 
datum waarop de toets plaatsvindt, wordt nader be-
kendgemaakt. 

 Huiswerk groep 8: Dinsdag, Redactieblad 28 som 1 t/m 
5 en donderdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 13 

vanaf zin 13 afmaken. Topografietoets over China, 
Japan en Korea vindt plaats op donderdag 16 mei. 

 De resultaten van de Eindtoets zijn binnen. De leer-
lingen hebben hard gewerkt en daardoor ook een goed 

resultaat geboekt. 
 


