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Algemeen nieuws 
 

Juf Wendy 

Door Dennis Marcussen 

[Red.: dit bericht was abusievelijk niet in de vorige nieuws-
brief opgenomen, waarvoor excuus.] 

Zoals u mogelijk weet is juf Wendy met zwangerschaps-

verlof. Vorige week is juf Wendy bevallen van haar dochter, 
zij heeft de naam Fien gekregen. Alles gaat goed met zowel 

Fien als juf Wendy, zijn ze volop van elkaar aan het 
genieten. Wij wensen het hele gezin veel geluk toe.  

Wanneer u een felicitatie over zou willen brengen aan juf 
Wendy dan kunt u dat via school doen. Wij zorgen dan dat 

dit bij haar terecht komt. 
 

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 €0,50 opgehaald, Be-
dankt voor de bijdrage! 

 Volgende week dinsdag 12 februari en donderdag 14 
februari zijn de rapportgesprekken en duren 10 minu-

ten per gesprek. De planningslijst hangt al in de hal 
voor de klas. 

 Afgelopen dinsdag zijn wij gestart met het thema win-
ter (Kikker in de kou) in de klas. Hier zullen wij komen-

de weken over werken. 
 Tijdens de rekenles hebben we aantallen met elkaar 

vergeleken (meer/minder), wie was er jonger en wie 

ouder en wie zijn er even oud?  
 Donderdag 7 februari is Djayden 6 jaar geworden, van 

harte gefeliciteerd! 
 Deze week hebben we de letter ij van ijs geleerd. We 

leren hoe de letter eruitziet, wat het klankgebaar is, 
woorden die beginnen met de letter ij en groep 2 zelfs 

hoe ze de letter ij moeten schrijven. 
 In de ochtendkring oefenen we met de achternamen, 

straatnamen en het huisnummer. Elke week gaat het 

een stuk beter, steeds meer leerlingen kunnen deze 
benoemen. 

 In de klas oefenen we veel met cijfers en letters. In het 
dagelijks leven kunt u ook met uw kind oefenen. Als je 

op straat loopt, kun je met je kind praten over de 
letters en cijfers die je onderweg tegenkomt. Welke 

huisnummers ziet je kind? En welke letters staan er op 
de straatnaamborden? 

 Nog niet alle kinderen hebben gymschoenen, voor de 

hygiëne is het beter om die aan te schaffen. 
 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Op dinsdag 12 februari is Adnaan jarig. Alvast gefelici-
teerd Adnaan. 

 Volgende week zijn de rapportgesprekken. De kinderen 

hebben de briefjes met de tijden weer meegekregen. 
 Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen het rapport 

mee naar huis. 
 Het is belangrijk om elke dag met uw kind te lezen of 

om voor te lezen. Het leestempo gaat hierdoor omhoog 
en de woordenschat breidt zich uit. 

 Groep 4 krijgt wekelijks huiswerk van nieuwsbegrip 
mee. Wilt u ze daarbij helpen? 

 Voor de kinderen van groep 3 is het belangrijk om elke 

dag even te lezen. Ook in de klas oefenen we elke dag. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 De groepen zijn gestart in de nieuwe groepjes van 

Nieuwsbegrip en hebben een tekst samengevat over 
3-D printen van gebouwen. 

Groep 5 
 Met rekenen zijn de komma getallen bij afstandsmaten 

geïntroduceerd bij cm omzetten naar m. 
 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 rekenen zijn we bezig met kommagetallen bij af-
standsmaten in km en hm. 

 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 
 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
19. Dinsdag, Redactieblad 19 som 1 t/m 5 en donder-

dag 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoordpakket 5. Donder-
dag 14 februari 2019 vindt de toets over Verkeerskrant 

6 plaats. 
 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 

42. Dinsdag, Redactieblad 19 som 1 t/m 5 en don-
derdag 6 t/m 10. Woensdag, Raak 10 zin 1 t/m 12 

maken. 
 


