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Algemene informatie: 

 

10-minutenbespreking. 
Komende week vinden de 10-minutengesprekken plaats. Via de mail heeft u hiertoe een overzicht 
ontvangen. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  18-03 Directeur afwezig i.v.m. studie. 

dinsdag  19-03 Directeur afwezig i.v.m. studie. 

woensdag  20-03 * 

donderdag  21-03 * 

vrijdag  22-03 Rapporten mee naar huis. Verzending nieuwsbrief 26. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij mooie schildpadden en zeepaardjes gemaakt. Het was veel werk, maar ze 
zien er heel mooi uit. 
Op dinsdag 19 maart hebben wij toneel. Wij hebben daar hele leuke liedjes (baby shark, alle 
eendjes zwemmen in het water en 10 kleine visjes) voor geoefend en groep 1/2C heeft een dansje 
ingestudeerd van "Ooit zal ik gaan" van Vaiana. Wij hebben er veel zin in! 
De letter van de week is de b van boek. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Wij hopen alle ouders even te zien en te spreken tijdens de 10-minutengesprekken. Via de mail 
heeft u het overzicht al ontvangen. 
Wilt u op vrijdag 22 maart de kinderen een plastic tas meegeven zodat het rapport netjes mee naar 
huis kan worden genomen. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Woensdag hadden wij het project "Verborgen” in de klas gehad. We hebben een foto en het 
werkproces van Jetteke Ottevanger bekeken en besproken. Daarna hebben we zelf, in groepjes van 
drie, een verberg-foto gemaakt. Om beurten waren de kinderen fotograaf, assistent en model. De 
kinderen kregen de opdracht om met behulp van beschikbare materialen een foto te maken van 
een situatie, waarbij ze er wel en toch niet zijn. Ter afsluiting hebben we de foto’s van elkaar 
bekeken. Het was erg leuk en leerzaam. Ook hebben we gezien en geleerd dat niet iedereen 
hetzelfde ziet in een kunstobject; dat maakt het ook weer zo leuk. 
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Ook “vierden” wij deze dag het afscheid van Wout. We hadden cadeautjes voor hem gemaakt, 
Wout heeft getrakteerd en we hebben de hele middag nig even lekker samen gespeeld. Aan het 
einde middag kreeg hij van iedereen nog een dikke knuffel. Het was een gezellige dag. 
Wij zien u graag komende week tijdens de rapportgesprekken.  
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Afgelopen dinsdag zijn we creatief bezig geweest met kunst. De foto die de gastdocent had 
meegenomen hebben we uitvoerig bestudeerd en het was een gekke foto, maar ook wel weer 
kunstig! Toen we zelf foto's mochten maken met als opdracht “verborgen" kwamen we tot 
verrassende resultaten! Op de facebookpagina van school staan een paar voorbeelden. 
Met rekenen gaan we volgende week de toets doen van blok 6. Voor spelling zijn we bezig geweest 
met woorden met twee categorieën en het herkennen van lidwoorden en zelfstandig 
naamwoorden. Een zelfstandig naamwoord is een mens, dier of ding. Je kunt er een lidwoord 
voorzetten. De lidwoorden zijn: de, het en een. Met taal hebben we weer nieuwe dingen geleerd 
rondom het thema 'Slapen'. We weten nu o.a. wat een uiltje knappen, een dutje doen en onder zeil 
zijn betekent. De woordenlijsten gaan volgende week mee naar huis zodat de kinderen er nog 
verder mee kunnen oefenen.  
Dinsdag aanstaande hebben we weer toneel, de kinderen zijn druk aan het oefenen met 
Fortnitedansjes, streetdance en een toneelstuk. 
Komende twee donderdagen (21 en 28 maart) krijgen we tennisles, de gymlessen van die 
woensdagen (20 en 27 maart) ervoor vervallen dan. Willen jullie zorgen voor buitenschoenen en 
kleding? Er is geen gelegenheid om om te kleden dus je mag best in je sportoutfit naar school 
komen. 
 
Veel plezier in dit lekker lange weekend, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Dinsdag is er weer toneel. De kinderen zijn volop bezig met oefenen. 
Woensdag krijgen de groepen vijf een bezoek van Vivian den Hollander. Zij zal over haar boeken 
vertellen, een stuk uit een van haar boeken voorlezen en vragen die de kinderen hebben 
beantwoorden. Ieder groep heeft een stapel boeken van haar in de klas die we volop lezen. 
Groep 5b gaat donderdag op excursie naar Molen de Valk in Leiden. We vertrekken om 9.30 uur 
van school. 
Groep 5a gaat pas 14 juni. 
Donderdag 21 maart hebben beide groepen een tennisclinic. De kinderen moeten die dag 
sportschoenen voor buiten meenemen en makkelijk zittende kleding. We gaan niet omkleden. 
In groep 5a hebben Storm, Manou, Larissa, Kate en Daphne hun boekenbeurt. 
In groep 5b zijn dat Elin, Thijs, Jolle en Julia hun boekenbeurt. Veel succes met de laatste 
voorbereidingen hiervoor! 
In 5b is er een toets Engelse woordjes en vrijdag een geschiedenis toets. 
 
Voor eenieder een fijn weekend, 
De juffen van de groepen 5. 
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Groep 6: 
Maandag zijn we naar het museum van Volkenkunde geweest in Leiden. We hebben van alles 
geleerd over de VOC. De kinderen hebben ook een terugkomkaartje gehad. Hierop staat dat hij 
geldig is t/m 31 december 2018 maar hij is gewoon nog het hele schooljaar geldig. Alle begeleiders 
die mee waren, nogmaals bedankt! Tijdens de muziekles van juf Erica hebben we geluisterd naar 
wereldmuziek uit allerlei landen. Dat Davina Michelle en Nielson niet bij de wereldmuziek uit 
Nederland horen viel toch een beetje tegen. 
Volgende week donderdag 21 maart gaan we wéér naar een museum, Oud Alkemade. Dat is hier 
vlakbij. 
Die dag gaan we ook tennissen. Het is handig om makkelijk zittende kleding te dragen en 
sportschoenen voor buiten. De kinderen kunnen zich ter plaatse namelijk niet omkleden. Een aantal 
kinderen doet op 21 maart ook nog mee aan de Kangoeroewedstrijd. Een druk programma, maar 
leuk, sportief én leerzaam! 
Huiswerk: dinsdag 19 maart werkblad over breuken. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Geniet van het lange weekend!  
Deze week hebben wij de spreekbeurten verdeeld. De eerste spreekbeurt is pas op 6 mei, dus 
voorbereidingstijd genoeg. Wij hopen op leuke onderwerpen. 
Tijdens taal hebben wij informatie dingen besproken over typisch Nederlands. Iedereen heeft een 
onderwerp uitgediept en we gaan hier een mooi boekje van maken. Juf Mendy kan dit dan tijdens 
een volgende stage goed gebruiken. Tijdens muziek hebben we naar wereldmuziek geluisterd, wat 
een leuke instrumenten zijn er op de wereld. De klompendans als typisch Nederlands vonden wij 
best dubieus, de meeste kinderen kenden dit helemaal niet. Maar ja, of Marco Borsato nu typisch 
Nederlandse muziek is? Erg leuk om hier met elkaar over te hebben. 
In de klas kijken wij met elkaar de verkeersquiz van Nickelodeon en oefenen we op de 
chromebooks. Vergeet thuis ook niet te oefenen. We gaan ervoor om natuurlijk allemaal te slagen 
voor het verkeersexamen! 
 
Volgende week: 
- hebben wij dinsdag toneel! 
- En op dinsdag de toets van taal (thema Nederland) en verkeer (blz. 8-9-10). 
- op maandagmiddag, dinsdagavond en woensdagmiddag zijn de rapportgesprekken. Vrijdag gaat 
het rapport mee naar huis. 
- donderdag gaan we tennissen. Trek die dag sportieve kleding en schoenen aan! 
 
Fijn weekend,  
juf Marja, meester Jan en juf Marian 
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Groep 8: 
Fijn dat u zich heeft ingeschreven voor de tien minuten gesprekken voor het tweede rapport. 
Onze gesprekken zijn op de volgende dagen: 
Maandagmiddag 18 maart: 15.00-16.30 uur 
Dinsdagavond 19 maart: 18.30-21.00 uur 
Woensdagmiddag 20 maart: 15.00- 16.30 uur 
Het uiteindelijke overzicht is inmiddels per mail naar de ouders verzonden. 
De juffen vieren woensdag 20 maart samen hun verjaardag. Er mogen voor die dag 
gezelschapsspelletjes mee worden genomen. 
Vrijdag 22 maart is het nationale pannenkoeken dag, dan gaan we weer pannenkoekenbakken 
voor de senioren van de Jacobus. Ook gaan we daar wat muzikale optredens verzorgen. 
Op vrijdag gaan de rapporten mee naar huis. Deze zijn dan op school al met de kinderen bekeken. 
Huiswerk: 
Donderdag 21 maart: Engelse woordjes les 9 
 
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 

 

De jarige(en): 
 

15-3 Kayleigh van der Zwet (2012) 4 

17 Sebastiaan van Ingen (2007) 8 

17 Collin Loos (2013) 1/2B 

17 Robin van Oostwaard (2013) 1/2B 

18 Danique Bloem (2010) 5A 

18 Melissa Klein (2010) 5B 

19 Jop van den Boom (2014) 1/2A 

20 Ali Al Osman (2008) 5B 

20 Jenisha Narain (2013) 1/2C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


