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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 24,23 opgehaald. Hartelijk bedankt 

voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week 3,73 opgehaald voor het goede 

doel. Bedankt! 
 Volgende week woensdag staat juf Saskia voor de 

groep. 

 We zijn gestart met een nieuw blok van de vreedzame 
school. Dit blok heet 'We dragen allemaal een steentje 

bij'. 
 We wensen alle moeders zondag een fijne moederdag! 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week geen geld opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week weer mee? 

 Zondag is Marigelys jarig. Zij wordt 9 jaar. Gefelici-

teerd! 
 Maandag hebben we weer een muziekles van meester 

Etienne. 
 Woensdag hebben we geen gym ivm schoolvoetbal. Als 

het lekker weer is gaan we extra naar buiten om lekker 
te bewegen. 

 Weekbeurt: Marigelys en Sebastiaan 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 14 mei redactiesommen blad 31 
Donderdag 16 mei redactiesommen blad 32 Ver-

keerstoets boekje 5 Blijf ook thuis oefenen met de 
digitale klokken. 

 Sinds kort hebben wij een stagiaire in de klas. Ze heet 
juf Milou en zal elke dinsdag aanwezig zijn. 

 Ook hebben we er een leerling bij. We verwelkomen 
Imran in onze klas. We hopen dat je een hele fijne tijd 
bij ons hebt. 

 Woensdag 22 mei gaan we naar Blijdorp, u ontvangt 
daar t.z.t. nog meer informatie over. 

 Het nieuwe thema van de Vreedzame School is: We 
dragen allemaal een steentje bij. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 De opbrengst voor het goede doel van de afgelopen 
weken is € 1,95, bedankt voor uw gift. 

 We gaan binnenkort beginnen aan de spreekbeurten. Er 
hangt een lijst in de klas waarop ingetekend kan 
worden. De meeste kinderen hebben dat al gedaan, 

heel fijn. De spreekbeurten worden thuis voorbereid en 

in de klas gehouden. 
 Donderdag gaan we met de klas naar het gemaal voor 

een les 'droge voeten'. We gaan op de fiets. Ik ben nog 

op zoek naar 1 ouder die mee zou willen fietsen en een 
groepje wil begeleiden. 

 Volgende week donderdag is de toets over het tweede 
thema van natuur en techniek. De kinderen hebben een 

leerblad meegekregen. 
 Huiswerk: ma 13 mei nieuwsrekenen som 2 en 3, 

topotoets Limburg, di redactieblad 31 som 1-5, don-
derdag natuur en techniektoets thema 2 en redac-
tiesommen 6-10. 

 Weekbeurt: Rhylee en Jazzlyn 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt:  Elnaz en sara 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 22 som 1 t/m 
5, woensdag toets verkeer boekje 7, donderdag red-

sommen blad 22 som 6 t/m 10 
 Spreekbeurt: maandag 13 mei: Sara&Elnaz, dinsdag 14 

mei: Zekeriya&Amaro, donderdag 16 mei: Meltem en 

G’Shiloh 
 Deze week hebben we €0,70 opgehaald voor het goede 

doel, bedankt! 
 Afgelopen woensdag was Luciano jarig en is 11 jaar 

geworden, nog van harte gefeliciteerd 
 DVS: Deze week hebben wij een les Kriebels in je Buik 

gedaan, waarbij we het over internetvrienden hebben 
gehad. We hebben vooral besproken dat je niet 
iedereen op het internet kunt vertrouwen en dat je 

goed moet nadenken welke, waar en wanneer je foto's 
en filmpjes wilt plaatsen of delen. 

 vrijdag gaan wij naar Diergaarde Blijdorp, daar hebben 
wij de speurtocht: 'naar de haaien'. Omdat we afhan-

kelijk zijn van het openbaar vervoer kan het misschien 
zijn, dat we iets later dan 13.30 uur terug zijn. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor: Arfan en Urchedeny 

 12 mei is Arfan jarig. Gefeliciteerd! 
 In de klas hebben we 3,10 opgehaald voor het goede 

doel. 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers blz 44 en het 

huiswerkblad van aardrijkskunde over media, voor di 
redactieblad 28 1 t/m 5, voor wo raak 24, voor do 

redactieblad 28 6 t/m 10, voor vrij een Engelse toets 
over les 7. 

 Met vreedzaam hebben we het gehad over de grondwet 

en wat daar allemaal in staat. Hiermee sluiten we 
hoofdstuk 5 af. Volgende week zullen we starten met 

ons laatste blok: Dit zijn wij! 
 Denkt u aan de totale betaling van het schoolkamp van 

85 euro? Dit bedrag moet uiterlijk 31 mei binnen zijn. 
 De kinderen hebben donderdag de uitslag van hun 

eindtoets meegekregen naar huis. Mocht u nog vragen 
hebben kunt u altijd even langskomen. We zijn erg 
tevreden met de resultaten. 



 Vandaag hebben we voor het eerst op het grote 
podium geoefend voor de musical. Dat was best 

spannend. 


