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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 

 In het kader van de Nationale Voorleesdagen stond het 
prentenboek van het jaar 'Een huis voor Harry' deze 

week centraal. Marjolein Cornelissen kwam op woens-
dag 30 januari op school om de kleuters voor te lezen 
uit dat boek. Het verhaal is interactief voorgelezen, met 

behulp van voorleesplaten en decorstukken. Rondom 
het verhaal hebben we diverse activiteiten gedaan.  

 Deze week hebben we veel geoefend met de letter 'ui' 
van uil. We leren hoe de letter eruitziet, wat het 

klankgebaar is, woorden die beginnen met de letter ui 
en groep 2 leert zelfs hoe ze de letter ui moeten 

schrijven. 
 Voor Jantje Beton hebben we 3,05 euro opgehaald. 

Bedankt voor de bijdrage! 

 Deze week is les 25 van de vreedzame school aan de 
beurt. In deze les staat het bespreken, uitbeelden en 

herkennen van het gevoel 'angst' centraal. Leerlingen 
bedenken voorbeelden van situaties waarvan iemand 

bang kan worden en wat ze kunnen doen als ze bang 
zijn. 

 Voor rekenen besteden we in de klas veel aandacht aan 
het herkennen van de getallen, tellen, terugtellen, 
buurgetallen, groot/ klein/ zwaar en licht. 

 Wilt u letten op warme kleding, zoals een sjaal, hand-
schoenen en een muts? 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Maandag 4 februari is er een roostervrije dag. De 
kinderen hebben die dag vrij van school. 

 In de week van 11 tot 15 februari zijn de rapport-
gesprekken. 

 In het ouderportaal van ParnasSys kunt u de uitslagen 

van de Cito-toetsen al zien. 
 Groep 3 heeft deze week de ng en sch geleerd. Ze 

staan ook in de leesbladen die de kinderen hebben 
meegekregen. Wilt u thuis elke dag oefenen met lezen? 

 Groep 4 moet de tafels van 2, 3 en 5 goed leren. Lees 
elke dag 15 minuten in je biebboek. 

 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

Groep 5 
 Met taal oefenen we veel met het vinden van de 

persoonsvorm in de zin. 

 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 

 Met Grammatica hebben we deze week het stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord aangeboden. 

 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m losse 
minuten 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 

 Maandag 4 februari 2019 hebben de leerlingen rooster-

vrij en dus hoeven zij op die dag niet naar school. 
 Met betrekking tot Politiekids is er een brief meege-

geven, waarin de nodige informatie staat over dinsdag 
5 februari 2019. 

 Huiswerk groep 7: Dinsdag, Redactieblad 18 som 1 t/m 

5 en donderdag 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoord-
pakket 4. 

 De topografietoets over Het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland vindt plaats op donderdag 7 februari 2019. 

 Huiswerk groep 8: Dinsdag, Redactieblad 18 som 1 t/m 
5 en donderdag 6 t/m 10. Woensdag, Raak 9 vanaf zin 

13 afmaken. 
 De topografietoets over Het Midden-Oosten vindt plaats 

op donderdag 7 februari 2019. 

 


