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Algemeen nieuws 
 

Studiedag 

Door Ruud Verschoor 

Aanstaande dinsdag, 19 februari, heeft het team een 
studiemiddag. De kinderen zijn dan om 12 uur vrij. 
 

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 €1,20 opgehaald, Be-

dankt voor de bijdrage! 
 Deze week vonden de rapportgesprekken plaats. 

 Afgelopen dinsdag is Valentina 4 jaar geworden. Van 
harte gefeliciteerd en welkom in de klas! 

 Deze week hebben we geleerd zomer- en winterkleren 
te sorteren. Ook hebben we verschillende kledingstuk-

ken voor de kikker gemaakt zodat hij deze winter kan 
doorstaan; zo hebben we geleerd een sjaal met verf te 
versieren en daar franjes aan te knopen. Ook leerden 

we met vormpatronen te spiegelen. De resultaten 
mogen er wezen. 

 De les Vreedzaam van deze week ging over boos zijn. 
We hebben geleerd wat dat is en hoe we iemand 

kunnen helpen die boos is. 
 Groep 2 is gestart met een eigen getallenboekje. Hierin 

herhalen zij alle getallen en proberen zij deze te 
schrijven. 

 Nog niet alle kinderen van groep 1/2 hebben gym-

schoenen, voor de hygiëne is het beter om deze aan te 
schaffen. 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Deze week zijn de rapportgesprekken geweest. De 
kinderen krijgen het rapport vandaag mee naar huis. 

 Op zondag 17 februari wordt Jamaily 8 jaar! En op 
maandag 18 februari wordt Ayden ook 8 jaar. Alvast 
gefeliciteerd allebei! 

 Op dinsdag 19 februari is er een studiemiddag. De 
kinderen zijn die dag om 12:00 uur uit school. 

 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 Op vrijdag 22 februari heeft groep 6 de toets topografie 
Groningen 

 Op 7 maart is de toets geschiedenis Jagers en boeren. 
De leerbladen hebben de kinderen reeds mee naar huis 

gekregen. 

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 vreedzame school' hebben wij zo goed als afge-
rond. Bij het thema: 'We hebben hart voor elkaar' 

staan de gevoelens centraal. De leerlingen hebben 
geoefend om in een situatie van een ander te staan. 

 Huiswerk groep 7: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 

20. Dinsdag, Redactieblad 20 som 1 t/m 5 en donder-
dag 6 t/m 10. Woensdag, Werkwoordpakket 6. 

 Huiswerk groep 8: Maandag, Tellers en Noemers bldz. 
43. Dinsdag, Redactieblad 20 som 1 t/m 5 en donder-

dag 6 t/m 10. Woensdag, Raak 10 vanaf zin 13 
afmaken. 

 De eindadviesgesprekken vinden in de week van 18 
februari 2019 plaats. Ouders, u bent van harte welkom 
om samen met uw kind aanwezig te zijn. U krijgt dan 

de nodige informatie mee om uw kind op een school in 
te schrijven. 

 


