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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 4,45 euro opgehaald. 
Bedankt voor de bijdrage! 

 Deze week zijn we ook begonnen met blok 4 les 23 van 
Vreedzaam: De les gaat over 'we hebben hart voor 
elkaar'. De leerlingen leren omgaan met gevoelens van 

zichzelf en zich inleven in de gevoelens van anderen. 
Bespreken, uitbeelden en herkennen van het gevoel 

'blijdschap'. Leerlingen bedenken voorbeelden van 
situaties waarvan iemand blij kan worden. 

 Deze week stonden de taallessen in het thema 'een 
nieuw jaar', en rekenlessen in het winterthema van 

sneeuw en ijs; tellen en aflezen van streepjes, meten 
met stappen en vergelijken van temperaturen en 
lengte. 

 De nieuwe letter van de week is de letter n van neus. 
Kunt u thuis samen met uw kind iets zoeken dat begint 

met de letter n en mag dat mee naar school voor in de 
letterbak? 

 Op 4 januari werd Eva 4 jaar en Malakai 6 jaar, van 
harte gefeliciflapstaart. 

 Wie heeft er nog oude kleding voor in de verschoon-
kast? Ook sokken kunnen we goed gebruiken. Heeft uw 
kind een 'ongelukje' gehad, dan krijgen wij de uitge-

leende kleding graag gewassen weer terug. 
 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 We zijn goed uitgerust aan het nieuwe jaar begonnen! 

 Layan, Zenjh, Aya, Siham en Ahmad zijn jarig geweest! 
Allemaal nog van harte gefeliciteerd. 

 Volgende week begint de toetsweek. Voor beide 
groepen is het belangrijk dat er elke dag ook thuis 
gelezen wordt.  

 Groep 4 moet de tafels van 2,5 en 10 uit het hoofd 
kennen. 

 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

Groep 5 
 Tafels oefenen 

 Wekelijks 1 blad op E5 niveau maken op  
www.redactiesommen.nl 

Groep 6 
 Op dinsdag 22 januari is de toets topografie Gelder-

land. 

 Wekelijks 1 blad op E6 niveau maken op  
www.redactiesommen.nl 

 Oefenen stappen Metriek Stelsel 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Allemaal een Gezond en Succesval 2019 toegewenst; 

 Het 'Goede doelenpotje' staat ook dit jaar weer klaar; 
 De Toetsenweek is van 14 t/m 25 januari 2019. Voor 

het behalen van goede resultaten, is er een blad met 
tips meegegeven; 

 Vreedzaam: Gestart is met blok 4, 'We hebben hart 
voor elkaar'. 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
16. Dinsdag, Redactieblad 15 som 1 t/m 5 en 
donderdag 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoordpakket. 

 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
39. Dinsdag, Redactieblad 15 som 1 t/m 5 en 

donderdag 6 t/m 10. Woensdag, Raak 8 zin 1 t/m 12 
maken. 


