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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 19,90 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Er zijn drie nieuwe leerlingen aan het wennen in de 

klas: Othniël, James en Emma. Welkom in de klas! 
 Wilt u letten op warme kleding, zoals een sjaal, hand-

schoenen en een muts? 

 De nieuwe letter van de week is de letter w van winter. 
Groep 2 heeft de letter zelfs al geschreven. Ook hebben 

we aan het einde van de week alle letters die we tot nu 
toe hebben geleerd herhaald. Dit zijn de r, j, v, h, s, k 

en w. 
 Deze week hebben we van het thema winter een uit-

stapje gemaakt naar het thema de noordpool en de 
zuidpool. Hier is het namelijk altijd winters weer en in 
Nederland nog niet zo. We hebben geleerd dat er op de 

noordpool mensen wonen en ijsberen leven en dat er 
op de zuidpool geen mensen wonen, maar wel pinguïns 

leven. 
 Op 13 januari is Maik 5 jaar geworden. Gefeliciteerd! 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 De kinderen uit groep 2 zijn deze week begonnen met 
de CITO Taal en CITO Rekenen voor kleuters. Volgende 
week gaan we hier weer mee verder. 

 De afgelopen tijd zijn we veel bezig met rijmen. Dit 
leren de kinderen op een speelse manier. Onder andere 

door het spel rijmmemory. De kinderen moeten om de 
beurt 2 kaarten omdraaien. Als de kaarten rijmen dan 

hebben ze een setje en mogen ze nog 2 kaarten 
omdraaien. Rijmen de kaarten niet, dan is de volgende 

aan de beurt. 
 Voor Jantje Beton hebben we deze week €2,45 

opgehaald, super! 

 In de klas besteden we veel aandacht aan het 
herkennen van de getallen, tellen, terugtellen, buur-

getallen en plus/minsommen tot en met 10. ‘Wat zijn 
de buurgetallen van 5?’ Dat zijn de getallen die ernaast 

staan. Kleine buur 4 en grote buur 6. 
 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week 4,65 opgehaald voor het goede 

doel, bedankt! 
 Volgende week worden de CITO toetsen afgenomen. 
 Woensdag staat juf Saskia voor de groep. 

 Volgende week vrijdag is juf Leonie vrij. Ook deze dag 

zal juf Saskia er zijn. De kinderen zullen wel door een 
andere leerkracht om half 9 worden ontvangen. 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week €2,50 opgehaald voor het goede 

doel. Bedankt! 
 Mohamed E heeft deze week zijn tafeldiploma gehaald! 

Goed gedaan Mo! 
 Dinsdag komen er leerlingen van het IJsselcollege bij 

ons op school. De kinderen van groep 3 en groep 4 
krijgen hiervan circus lessen. Dit is onder schooltijd. 

 20 februari gaan we naar het museum, mits we 

voldoende auto's hebben. We missen nog 2 ouders die 
kunnen rijden. Mocht dit niet kunnen dan moeten we 

de les veranderen in een museumles op school. Dit zou 
zonde zijn. 

 Weekbeurt: Youssef en Amalia 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 22 jan redactiesommen blad 5 

Donderdag 24  jan redactiesommen blad 6                         
 Deze week is er voor het goede doel € 3,25 opgehaald. 

Hartelijk dank hiervoor. 

 Ook volgende week gaan we nog door met toetsen. 
 We zijn met de lessen van Vreedzaam bezig met We 

hebben oor voor elkaar. Het gaat hier over misver-
standen, waarbij je elkaar verkeerd begrijpt en over 

gezichtspunten. Je moet je kunnen verplaatsen in hoe 
een ander naar iets kijkt. Je kunnen voorstellen hoe het 

is om de ander te zijn. 
 In de klas zijn we ook met het thema Winter bezig. Dat 

kunt u ook zien op de website van de school. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Hartelijk bedankt voor uw gift van deze week voor het 
goede doel. 

 Er is nog een aantal kinderen dat zijn eenmaal ander-
maal niet af heeft en/of ingeleverd heeft. Wilt u uw 

kind even helpen herinneren? 1 februari moet het 
werkboekje ingeleverd zijn. 

 Komende week staan Cito rekenen en spelling op het 

programma. 
 Huiswerk: maandag 21 januari topotoets Groningen en 

nieuwsrekenen som 2 en 3, di redactieblad 18 som 1-5, 
do som 6-10, donderdag geschiedenistoets. De kinde-

ren hebben het leerblad al mee naar huis gekregen. 
 Weekbeurt: Levi en Mikolaj 

 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Hadi en Diana 

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

 Huiswerk: maandag onderwerp werkstuk doorgeven, 
dinsdag redactiesommen blad 8 som 6 t/m 10, 



woensdag toets verkeer boekje 5, donderdag red-
sommen blad 9 som 1/5, vrijdag tellers en noemers 

bladzijde 17. 
 DVS: wij zijn deze week verder gegaan met een les 

'Kriebels in je buik'. Hier hebben wij het weer gehad 
over stereotypen jongen/meisje, wat vinden we typisch 

iets voor jongens, wat voor meisjes en wat voor allebei 
en hoe zien de kinderen later de taakverdeling voor 

zich in het gezin. 
 Deze week hebben de kinderen een brief mee naar huis 

gekregen, waarin een stappenplan voor het werkstuk 

maken staat beschreven. Deze week was de opdracht 
om naar de bibliotheek te gaan om boeken te zoeken 

over een bepaald onderwerp. Maandag 21 januari 
moeten zij een onderwerp doorgeven, waarover ze het 

werkstuk gaan maken. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 In de klas hebben we 2,70 opgehaald voor Jantje 
Beton. 

 De weekbeurt is voor: Skyler en Arfan. 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers opdracht 96 en 

97, voor di redactieblad 17 1 t/m 5, voor wo raak 15, 
voor do redactieblad 17 6 t/m 10. 

 Maandag moeten alle kinderen hun hoofdstukindeling 
laten zien. Als deze is goedgekeurd, kunnen ze aan hun 
werkstuk beginnen. 

 Ons blok van vreedzaam is klaar. Het volgende blok 
heeft als hoofdonderwerp: we hebben hart voor elkaar. 

 De eerste week met citotoetsen zit erop. De kinderen 
werken hard en zijn zeer geconcentreerd. Deze week 

zullen wij verder gaan met de cito-toetsen. 
 In de klas zijn we ook bezig met het thema winter. De 

kinderen hebben voor de vakantie al een winterster 
gemaakt en nu zijn we bezig geweest met een 
wintersporter in beweging. Kijkt u ook eens op de site 

voor een foto. 
 Afgelopen woensdag hebben 8 kinderen uit de klas 

meegedaan aan het basketbaltoernooi. Ze moesten 4 
wedstrijden spelen, waarvan ze er 1 gewonnen hebben, 

1 gelijk en 2 verloren. Goed gedaan hoor; jullie zijn 3e 
geworden in de poule. Kijkt u ook eens op de site voor 

wat foto's. 
 Vanavond is het open huis van het IJsselcollege. Gaat u 

ook een kijkje nemen? 

 


