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Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 
Deze week werd er € 8,75 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Wendy Paaij 

 We hebben deze week €1,30 opgehaald voor het goede 
doel. Hartelijk dank voor uw gift! 

 We werken deze week over te schoolproject kunst. We 
hebben woorden geleerd die bij het thema passen, 
gewerkt over kleuren mengen en geleerd over de 
kunstenaar Mondriaan. We hebben zelf Mondriaan 
schilderijen gemaakt, en weten nu wat kenmerkend is 
voor zijn schilderijen. 

 Wist u dat de kinderen op maandag, dinsdag, don-
derdag en vrijdag de kinderen zelf de klas in komen, en 
dat u op woensdag even met uw kind mee naar binnen 
mag lopen? Als de bel om half 9 gaat willen wij u 
verzoeken om uw kind gedag te zeggen zodat wij 
kunnen starten. 

 We hebben genoeg speel materiaal op school, het is 
niet de bedoeling dat kinderen zelf speelgoed mee 
nemen. Dit kan kwijtraken of stuk gaan en dat is 
zonde! 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Dank u wel voor het sturen van de familiefoto's, we 
hebben er een mooie familieposter van gemaakt. 
Tijdens de les vreedzaam hebben de kinderen verteld 
over hun familie. 

 We zijn bezig in het boekje: 'Septem leert klokkijken'. 
Dagelijks oefenen we met de hele en halve uren. 

 We zijn deze week bezig met de projectweek thema 
kunst. Bijna alle activiteiten staan in kader van dit 
thema. Donderdag hebben de kinderen een workshop 
gehad van een echte kunstenaar. 

 De letter van deze week was de aa van kunstenaar. 
 We hebben deze week €0,30 opgehaald voor het goede 

doel Jantje Beton. 
 

Groep 3 

Door Leonie Abma 

 Wilt u zorgen dat uw kind maandag zijn/haar biebtas 
mee neemt naar school? Alle boeken moeten terug 
naar de bieb voor een controle. 

 We hebben deze week €4,30 opgehaald voor het goede 
doel. Bedankt! 

 Vandaag is Chelsea 8 jaar geworden. Van harte gefe-
liciteerd! 

 Volgende week woensdag staat juf Saskia voor de 
groep. 

 Maandag 3 juni start we met de Cito toetsen. 
 De kinderen krijgen vandaag weer leesbladen mee naar 

huis. Wilt u dit weekend goed oefenen? 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

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

 Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn we vrij. 
 Maandag 3 juni begint de toetsweek. De week van 10 

juni is het ook nog toetsweek. Na de toetsweken kunt u 
de scores van uw kind in het ouderportaal terug 
vinden. 

 Mocht u het Suikerfeest gaan vieren, vergeet u dan niet 
om een verlofformulier bij Carola te halen en deze bij 
de leerkracht in te leveren. 

 We hebben deze week over het thema kunst gewerkt. 
Er staan weer foto's op de schoolsite. 

 Weekbeurt: Shafayah en Salma 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 28 mei redactiesommen blad 35 
Dinsdag 4 juni redactiesommen blad 36 Donderdag     
6 juni redactiesommen blad 37 

 Hoera op 26 mei is Imran jarig. Van harte gefeliciteerd. 
 Woensdag 22 mei zijn we naar Blijdorp geweest. 

Dankzij de hulp van de ouders van Lucas, Amal, Haidy  
en Zaffa hebben we er een mooie dag van gemaakt. Op 
de website staan enkel foto's 

 Het project over Kunst was erg leuk en er zijn mooie 
resultaten te zien op de tentoonstelling. Er zijn twee  
kunstenaars op school geweest die met alle groepen 
een workshop hebben gedaan over de Kunstenaar van 
hun groep.In onze groep hebben we gewerkt over de 
kunstenaars Jaon Miro en Vincent van Gogh. Enkele 
foto's zult u op de website terug kunnen vinden. 

 Vorige week hebben de kinderen een brief over hun 
spreekbeurt megekregen. Mocht u nog vragen hebben 
,dan horen wij dat graag. 

 De eersten zijn Qeana en Omaira op 27 mei, Yash en 
Mikayla op 28 mei en Michalena en Haidy op 29 mei. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 1,95 opgehaald voor het 
goede doel, hartelijk bedankt! 

 We hebben met het kunstproject veel geleerd over van 
Gogh en Miró. Er zijn vele mooie kunstwerken ge-
maakt. Deze komen volgende week mee naar huis. 

 Donderdag 30 mei is Faatma jarig, alvast van harte 
gefeliciteerd! 

 Huiswerk: ma 27 mei nieuwsrekenen som 2 en 3, 
dinsdag redactieblad 33 som 1-5, dinsdag 4 juni 
red.blad 33 som 6-10, donderdag 6 juni blad 34 som 1-
5. 

 Weekbeurt: Safouan en Jearicxon, weekbeurt 3-7 juni: 
Shaida en Faatma. 

 



Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Shella en Tender 
 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 24 som 1 t/m 

10 en biebboeken inleveren, dinsdag 4 juni redac-
tiesommen blad 25 som 1/5, donderdag 6 juni som 
6/10, vrijdag 7 juni spellingwoordjes 

 Spreekbeurt: maandag 27 mei: Mirugia&Brahim, 
dinsdag 28 mei: Jasin en Jomana, woensdag 29 mei: 
Hadi en Luciano, maandag 3 juni: Diana en Shella 

 Deze week hebben we €0,35 opgehaald voor het goede 
doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 Zaterdag 1 juni is Mirugia jarig en woensdag 5 juni is 
Shella jarig, meiden alvast van harte gefeliciteerd en 
een fijne dag! 

 Wat hebben we een leuke 'kunstige' week achter de 
rug. Iedere dag zijn we bezig geweest met Kunst en 
hebben we kennis gemaakt met verschillende kunste-
naars, stijlen en hebben we zelf ook veel kunst 
gemaakt. 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 In de klas hebben we 0,55 opgehaald voor het goede 
doel. 

 Op 1 juni is Richienel jarig. Gefeliciteerd! 
 Huiswerk: maandag 27-5 tellers en noemers opdracht 

122 en 123, voor di 28-5 redactieblad 30 1 t/m 5, voor 
wo 29-5 raak 26. 

 Maandag 3-6 tellers en noemers blz 46, voor di 4-6 
redactieblad 30 6 t/m 10, voor wo 5-6 raak 27, voor do 
6-6 redactieblad 31 1 t/m 5. 

 De weekbeurt is voor: Tishaunie en Adnan. 
 Spreekbeurten: ma 27-6 Dani, di 28-6 Adnan, wo 29-5 

Abduljabbar en Samira. Ma 3-6 Hassan en Urchedeny, 
di 4-6 Beatalie en Cecelyn, wo 5-6 Sanjivani en 
Tishaunie, Do 6-6 Skyler en Abdel. 

 Werkstukken: Deze moeten uiterlijk donderdag 6-6 
ingeleverd worden. 

 Tijdens de projectweek hebben we meer geleerd over 
Picasso, we hebben een abstract schilderij gemaakt, we 
hebben een strip ontworpen en er is een kunstenaar en 
een muziekdocent op school geweest. Aankomende 
week zullen we nog met fotografie aan de slag gaan. 

 Op 31 mei moet het volledige bedrag van 85 euro voor 
het schoolkamp binnen zijn. Betaalt u op tijd? 

 


