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Locatieberichten 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Hartelijk bedankt voor uw gift! 

 

Klassenberichten 
 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 We hebben deze week wel een hoop geld opgehaald 
voor het goede doel, maar dit bedrag zal volgende 

week in het blaadje komen te staan! 
 Woensdag staat juf Saskia voor de groep. 
 Maandag starten we alweer met de laatste kern van 

Veilig Leren Lezen. 
 De komende twee weken (met uitzondering van de 

maandagen) zal meester Jeroen elke dag bij ons in de 
klas stage komen lopen. 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 Woensdag zijn we op schoolreis geweest. Er staan weer 
leuke foto's op de schoolsite. Wat was een gezellige 
dag! Voor de ouders die mee waren om te helpen, heel 

erg bedankt! 
 Dinsdag 9 juli zijn er weer rapportgesprekken. Er hangt 

weer een intekenlijst bij de deur waarop u de naam van 
uw kind kunt invullen. 

 Maandag hebben we weer een muziekles van meester 
Etienne. 

 Yaella en Amalia hebben hun tafeldiploma gehaald. 
Gefeliciteerd meiden! Goed gedaan! 

 Weekbeurt: Sebastiaan en Youssef 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 1 juli  redactiesommen blad 43 
Donderdag 3 juli redactiesommen blad 44 

 Hoera op 27 juni is Yash jarig. Op 29 juni is Lucas jarig. 
Allebei van harte gefeliciteerd. 

 Woensdag 26 juni was er de jaarlijkse schoolreis. We 
zijn naar Drievliet  bij Den Haag geweest. In het begin 
was het allemaal nog wat frisjes, maar in de middag 

werd de temperatuur veel beter. Een aantal leerlingen 
heeft zich zelfs nog in de nieuwe waterspeeltuin kunnen 

opfrissen. Er waren veel leuke attracties en iedereen 
heeft er van kunnen genieten. De terugreis met de bus 

verliep ook erg vlot. Het was een geslaagde dag uit 
naar Drievliet. 

 Op dinsdag 9 juli zijn er weer de rapportgesprekken. Bij 
de ingang van de klas hangt weer een intekenlijst voor 

de rapportgesprekken. U kunt hier uw voorkeurstijd 
aangeven. 

Door Paula Neugebauer 

 vanaf maandag kunnen ouders intekenen voor de 
rapportenavond. 

 16 juli hebben de kinderen een toets van Natuur. 

Maandag krijgen zij het leerblad mee. 
 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 De schoolreis begon frisjes maar daar hadden de 
kinderen geen last van. Wat hebben ze een plezier 

gehad! Ouders heel hartelijk bedankt voor het 
begeleiden van het groepje. Het is een onvergetelijke 

dag geworden. De foto's staan binnenkort op de site. 
 Maandag 1 juli hangt er de intekenlijst voor de rapport-

gesprekken. De gesprekken zijn op dinsdag 9 juli. 
 Huiswerk: dinsdag 2 juli redactieblad 37 som 1-5 en 

geschiedenistoets thema 2, donderdag 4 juli redactie-

sommen 6-10. 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Sagal en Meltem 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 28 som 1 t/m 
5, woensdag toets Verkeer boekje 8, donderdag red-

sommen 6/10 en toets W.O. het proefjes lab, vrijdag 
spellingwoordjes 

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

 DVS: deze week hebben de kinderen in de groepjes 

een werkstuk gemaakt van hun levensovertuiging. 
Volgende week gaan zij de presentaties voorbereiden 

en zullen de eerste presentaties worden gehouden in 
de klas. 

 maandag hangt de invullijst voor de rapportgesprekken 
van dinsdag 9 juli er weer, komt u hem ook even 

invullen? 
 we hebben een ontzettend leuke en gezellige schoolreis 

gehad, wij willen nogmaals de moeders en oma 

bedanken voor het begeleiden van een groepje! 
 dinsdag 2 t/m vrijdag 5 juli is juf Bianca mee op kamp 

groep 8. Op dinsdag zal meester Ton, woensdag juf 
Niki, donderdag juf Paula en vrijdag meester Dennis of 

juf Lisette voor de groep staan. 


