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Algemeen nieuws 
 

Vakanties 

Door Ruud Verschoor 

De vakanties voor het volgende schooljaar zijn bekend: 
 
Herfstvakantie: ma. 21 okt. t/m vr. 25 okt. 2019 

Kerstvakantie: ma. 23 dec. 2019 t/m vr. 3 jan. 2020 
Voorjaarsvakantie: ma. 24 feb. t/m vr. 28 feb. 2020 

Paasvakantie: vr. 10 apr. t/m ma. 13 apr. 2020 
Meivakantie: ma. 27 apr. t/m vr. 8 mei 2020 

Hemelvaart: do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020 
Pinksteren: ma. 8 juni 2020 

Zomervakantie: ma. 20 juli t/m vr. 28 aug. 2020 
 
De vakantiedata staan ook vermeld op de schoolwebsite en 

in het Ouderportaal.  
  

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 €1,65 opgehaald. Be-

dankt voor de bijdrage! 
 Deze week stond het boek: 'Kleine muis zoekt een huis' 

centraal. Wij hebben rondom het prentenboek verschil-
lende taal- en rekenactiviteiten gedaan. 

 Op woensdag 20 maart zijn we naar de lenteles van de 
kinderboerderij geweest. Door uw hulp hebben we kun-
nen genieten op de kinderboerderij. Bedankt! 

 Op donderdag 21 maart kregen we een muziekles van 
meester Etienne. We maakten op speelse wijze kennis 

met muziek en leerden onder andere over dirigeren. 
 Ook kregen we een toneelles met als onderwerp Rupsje 

Nooitgenoeg. De les werd gegeven door de stichting 
jongerentheater Quint 

 Afgelopen weken hebben gewerkt over thema familie. 
Vandaag mochten geïnteresseerden een kijkje nemen 
in ons familiemuseum. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Eke dag oefenen we met lezen in de groep. Het is 
echter heel belangrijk om elke dag thuis ook te lezen. 

Het vergroot de woordenschat en het leestempo gaat 
omhoog. 

 Groep 3 krijgt deze week weer leesbladen mee.  
 Groep 4 kan elke dag lezen in hun biebboek. 
 Op 12 april zijn de Koningsspelen. Komt u ook helpen? 

 Groep 4 krijgt elke week een extra woordenschat 
oefening mee. Wilt u uw zoon of dochter hierbij helpen? 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 We hebben een bibliotheek les opzoekvaardigheid  en 
vragen stellen gehad. 

Groep 5 

 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 
 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 

 De 3e Bibliotheek les is gegeven. De leerlingen hebben 

een formulier meegekregen, waarop staat hoe het 
zoeken naar antwoorden in  boeken en op het internet 
werkt. Ook is er informatie van handige websites en 

zoekmachines meegegeven. 
 Het uitstapje naar het gemaal aan de Bermweg was 

ontzettend leuk, maar vooral leerrijk. De leerlingen en 
de leerkracht hebben er veel van opgestoken.  

 In groep 8 hebben wij een nieuwe leerling. Chaimaa, 
welkom in de groep! 

 Vanmiddag, donderdag 21 maart 2019, hebben wij een 
leuke muziekles van meester Etienne gehad. 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers blad 

23 Dinsdag, Redactieblad 24 som 1 t/m 5 en 
donderdag som 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoord-

pakket 10. 
 Topografietoets over Duitsland vindt plaats op donder-

dag 28 maart 2019. 
 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers blad 

46 Dinsdag, Redactieblad 24 som 1 t/m 5 en 
donderdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 12 vanaf zin 
13 afmaken. 

 Topografietoets  over Australië en Nieuw-Zeeland vindt 
plaats op donderdag 28 maart 2019. 


