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Locatienieuws 
 

Koningsspelen 

Door Diana Verwest 

Op vrijdag 12 april zal onze school ook weer meedoen aan 
de Koningsspelen. We kunnen uw hulp daarbij goed ge-
bruiken. Als u kunt helpen, geef het dan door aan de 

groepsleer-kracht van uw zoon of dochter. 
Meer informatie volgt in de komende nieuwsbrieven. 

 

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 €1,55 opgehaald, Be-
dankt voor de bijdrage! 

 De BSN-activiteiten zijn weer begonnen. Op het lijstje 
dat op de deur hangt, staat welke kinderen meedoen 

en de dagen/tijden. 
 Deze week hebben wij de letter 'm' van mama geleerd. 

Het klankgebaar is het mmm… lekker. 

 Voor rekenen hebben we geoefend met rekenbegrippen 
zoals: van vol naar leeg, van hoog naar laag, van ver 

weg naar dichtbij. 
 Deze week zijn we ook begonnen met blok 5 les 29 van 

Vreedzaam: De les gaat over 'we doen het samen!' De 
leerlingen leren dat het fijn is dat iedereen een taak 

doet. Zo helpen we elkaar om de klas gezellig en netjes 
te houden. 

 Op dinsdag en donderdag zijn de inloopochtenden. Op 

deze momenten kunt u samen met uw kind een werkje 
maken. 

 Laatste oproep voor de kinderboerderij! Op woensdag 
20 maart a.s. brengen we met onze kleuters voor het 

eerst dit schooljaar een bezoek aan de kinderboerderij 
en de diertjes. Wilt u ons helpen met brengen en 

ophalen van de kinderen? U kunt zich hiervoor op-
geven. Wij vertrekken om 8.45 uur en wij zijn terug op 
school om 11.15 uur. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Vandaag zijn de kinderen vrij ivm met de landelijke 
staking in het onderwijs. 

 Maandag 18 maart zijn de kinderen vrij ivm een 
studiedag. 

 Op donderdag 21 maart wordt Sarah 8 jaar. Alvast 
gefeliciteerd Sarah! 

 Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. We kunnen 
uw hulp dan goed gebruiken. 

 Groep 4 leer de tafels van 2,3,4 en 5 uit je hoofd en 

lees elke dag 15 minuten. 
 Oefen thuis ook met klokkijken, digitaal en analoog. 

 Groep 3 lees elke dag 15 minuten en oefen met 

sommen tot 10 en splitsen. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 Op woensdag 20 maart hebben we een biebles over 
informatie opzoeken voor een onderwerp/werkstuk. 

 Op donderdag hebben we een les van jeugdtheaterhuis 
Quint; de emotiekoffer. 

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 minu-
ten 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 
 Op 22 maart is de toets topografie Limburg. De - en 

oefenbladen hebben de leerlingen reeds mee naar huis 
gekregen. 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Op maandag 18 maart 2019 is er een studiedag. De 
leerlingen zijn die dag dus vrij. 

 Op donderdag 21 maart a.s. gaan wij naar het gemaal 
aan de Bermweg. De les zal gaan over 'Hoog water'. 

 In groep 8 hebben wij een nieuwe leerling. Cheyenne, 

welkom in de groep! 
 Huiswerk groep 7: Dinsdag, Redactieblad 23 som 1 t/m 

5 en donderdag som 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoord-
pakket 9. 

 Topografie van Duitsland is meegegeven. De datum 
waarop de toets plaatsvindt wordt nader bekendge-

maakt. 
 Blijf oefenen voor het Verkeersexamen dat op donder-

dag 4 april 2019 plaatsvindt.  

 Huiswerk groep 8: Dinsdag, Redactieblad 23 som 1 t/m 
5 en donderdag som 6 t/m 10. Woensdag, Raak 12 zin 

1 t/m 12 maken. 
 Topografie van Australië en Nieuw-Zeeland is meege-

geven. De datum waarop de toets plaatsvindt wordt 
nader bekend gemaakt. 


