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Locatienieuws 
 

Contactpersoon CJG 

Door Ruud Verschoor 

Kijkt u ook even in de bijlage waarin Dinie de Graaf zich 
voorstelt als nieuwe contactpersoon voor het CJG. 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 10,60 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Wij hebben een nieuwe juf in de klas. Welkom juf 
Sybilla! Zij zal tot de meivakantie in onze klas zijn. 

Afgelopen dinsdag is zij gestart in de klas.  
 Deze week zijn wij gestart met het thema familie. We 

hebben besproken wie er allemaal bij onze familie 
hoort. 

 Ook hebben wij er een nieuwe letter bij, namelijk de 'p' 
van pop, paard, pet en pannenkoek.  

 Let u op de gevonden voorwerpen in de gang voor de 

klas? Er liggen erg veel handschoenen, sjaals en be-
kers. 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Zondag 10 maart wordt Hafsa 7 jaar, alvast gefelici-
teerd! Maandag 11 maart wordt Angel 6 jaar, hiep hiep 

hoera! 
 De bsn-activiteiten zijn weer begonnen. Op het lijstje 

dat op de deur hangt staat welke kinderen meedoen en 

de dagen/tijden. 
 Deze week hebben wij de letter g geleerd. Het 

klankgebaar is het gieten van een 'gieter'. Maak van de 
van de vingers een gieter. 

 Het prentenboek: 'Het kind van de Gruffalo' heeft deze 
week in de belangstelling gestaan. We hebben veel 

knutselactiviteiten en opdrachten rondom het boek 
gedaan. 

 We hebben geoefend met de begin- en eindklank van 

namen en woorden. Wat is de beginklank van Gruffalo? 
De klank g. Wat is de eindklank van Gruffalo? De klank 

oo. 
 Voor rekenen hebben we geoefend met rekenbegrippen 

zoals: van vol naar leeg, van hoog naar laag, van ver 
weg naar dichtbij. 

 Met de les vreedzaam hebben we deze week geleerd 
hoe je de emotie boos kan herkennen en waar we boos 

om kunnen worden. In de werkmapjes kunt u zien waar 
uw kind boos om kan worden. Deze kunt u op de dins-
dag en donderdag inzien tijdens de inloopochtend. 

 Voor Jantje Beton hebben we €0,90 opgehaald, dank u 
wel! 

 Volgende week staan de lessen in het teken van: 

familie. De nieuwe letter van volgende week: 'De letter 
f'. 

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 We hadden deze week 2,75 voor het goede doel. 

Bedankt weer! 
 We zijn bezig met het ontwikkelen van een supermarkt 

in de klas. Hier gaan de kinderen echt leren afrekenen, 
bonnen maken, artikelen prijzen, posters maken met 

de aanbiedingen enz. In de loop van volgende week 
openen we onze supermarkt 'De Super3markt'’. Wij 
hebben er zin in! 

 Lemar is woensdag jarig! Alvast van harte gefeliciteerd! 
 Veel kinderen willen meedoen aan het schoolvoet-

baltoernooi. Denkt u eraan dat de strookjes voor 14 
maart moeten worden ingeleverd? We zijn ook nog op 

zoek naar spelleiders. 
 Woensdag staat juf Leonie voor de klas. 

 Zijn er nog ouders/opa's en oma's die onze kinderen 
willen helpen met lezen? Iedere ochtend lezen wij van 
08:30-08:45 uur. Jullie zijn meer dan welkom! 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Maandag 18 maart is er een studiedag. De leerlingen 
zijn dan de hele dag vrij. 

 Huiswerk: Dinsdag 12 maart redactiesommen blad 17 
Donderdag 14 maart redactiesommen blad 18     

 Een aantal leerlingen hebben extra huiswerk om de 
kloktijden digitaal en analoog te oefenen. 

 Jarigen: Kaoutar is op 10 maart jarig. Van harte gefeli-
citeerd. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 1,20 opgehaald voor het 

goede doel, bedankt! 
 We zijn begonnen met de werkstukken. Deze maken de 

kinderen zo veel mogelijk op school. De kinderen 
hebben een land gekozen, gaan nu een woordweb 

maken en vragen bedenken waarop ze een antwoord 
zoeken in het boek dat ze daarvoor hebben uitgekozen. 
De kinderen mogen altijd in de grote bieb nog een 

extra boek lenen om dat ook voor hun werkstuk te 
gebruiken. 

 De kinderen hebben een leerblad voor de aardrijks-
kundetoets van volgende week meegekregen. 

 Mocht u het rapport nog niet meegegeven hebben, wilt 
u dat dan komende week doen? 

 Vrijdag 15 maart is uw kind vrij i.v.m. de stakingsdag. 
Maandag 18 maart is uw kind vrij i.v.m. een studiedag. 

 Huiswerk: maandag 11 maart nieuwsrekenen som 2 en 

3, topotoets Overijssel. Dinsdag redactieblad 24 som 1-
5 donderdag som 6-10, toets aardrijkskunde. 

 Weekbeurt: Shaida en Laily 



Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Bilal en Jasin 

 Goede doel: wij hebben deze week €3,60 opgehaald, 
heel erg bedankt! 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 14 som 6 t/m 
10, donderdag redsommen blad 15 som 1/5, vrijdag 

tellers en noemers bladzijde 23. 
 De kinderen zijn vrijdag 15 maart vrij i.v.m. een 

landelijke staking van het onderwijs. Let op! Maandag 
18 maart zijn de kinderen ook vrij i.v.m. een studiedag 
van de leerkrachten. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor: Destiny en Angela 
 In de klas hebben we 2 euro opgehaald voor het goede 

doel. 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers opdracht 106, 

107, een een topotoets over Azie, voor di redactieblad 
22 6 t/m 10, voor wo raak 20, voor do redactieblad 23 

1 t/m 5. 
 Vandaag hebben we onze musical doorgelezen. De 

kinderen hebben een top3 ingeleverd met hun favoriete 

rol. Nu gaat het grote puzzelen beginnen. Over 2 
weken worden de rollen bekendgemaakt. 

 Met geschiedenis zijn we gestart aan het hoofdstuk 
over de jaren 50,60,70,80 en 90. Onze eerste les ging 

over de bouw van de Berlijnse muur en de Koude 
Oorlog. Onze tweede les gaat over de flowerpower tijd. 

 Zou u de rapportmap weer mee naar school willen 
geven? 

 Maandag 11 maart krijgen de kinderen hun werkstuk 

cijfer. Ik heb ze met veel plezier gelezen. 
 Vrijdag 15 maart en maandag 18 maart zijn de 

kinderen vrij ivm de staking en een studiedag. Op 
donderdagmiddag 14 maart krijgen de kinderen een 

toneel les van Quint, ter voorbereiding op de musical. 
 Op donderdag 28 maart gaan we naar het gemaal aan 

de Bermweg. Ik ben op zoek naar ouders die mee 
zouden kunnen/willen fietsen. 


