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Algemene informatie: 
 

Studiedag. 
Vandaag hebben we een presentatie gehad m.b.t. de leerresultaten van de afgelopen periode. 
Vervolgens zijn de leerkrachten de gegevens op groepsniveau gaan analyseren. De resultaten daarvan 
zijn verwerkt in de groepsplannen voor de komende periode. 
Nieuwe collega. 
Maandag start Bianca van Oudenallen. Bianca is – net als Patricia van Zanten – 
leerkrachtondersteuner. 
Leerkrachtondersteuners verlichten de taken van de groepsdocenten tijdens instructie- en 
verwerkingsmomenten. Zij zijn letterlijk de extra handen in/voor de groep! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

maandag  17-02 Eerste werkdag Bianca: veel plezier en succes bij ons op school! 

dinsdag  18-02 * 

woensdag  19-02 Vandaag geen TOP-klas i.v.m. de afwezigheid van juf Karin. 

donderdag  20-02 Speelgoed mee groepen 1 en 2. 

vrijdag  21-02 Gastles Mobiel Media Lab voor groep 8. 
https://www.politie.nl/themas/mobile-media-lab.html 
De kinderen lunchen thuis, de voorjaarsvakantie start om 12.00 uur. 
Verzending nieuwsbrief 20. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij in verband met Valentijnsdag gewerkt over het boek "Kikker is verliefd". Ook 
hebben wij het gehad over gevoelens en emoties die hierbij horen. 
De komende week werken wij over "Rupsje Nooitgenoeg". 
De letter van de week is de letter f van fiets. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Op donderdag 20 februari mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen omdat het dan 
speelgoeddag is. 
Willen jullie goed in de gaten houden om de kinderen op donderdag makkelijke kleding en 
schoenen aan te geven. Tijdens de gym wordt verwacht dat ze zichzelf makkelijk aan en uit kunnen 
kleden. 
Omdat de leerkracht nog materialen neer moet zetten of op moet ruimen. 
Op vrijdag 21 februari zijn alle kinderen om 12 uur vrij in verband met de voorjaarsvakantie. Zij 
lunchen niet op school. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen  
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Groep 3A en 3B: 
Deze week leerden wij de sch van schoen en de ng van ring lezen en schrijven. Dat was best lastig, 
maar na een paar keer oefenen ging het al een stuk beter. Van proberen kun je leren! Ook leerden 
wij hoofdletters lezen en wanneer je ze gebruikt.  
Met rekenen hebben wij het gehad over dubbelsommen, zoals 4+4 en 5+5, over getalbeelden op 
het rekenrek herkennen en over omtrek en oppervlakte. Hoeveel handjes was onze tafel lang? En 
was dat bij iedereen hetzelfde? Hoe kan dat? Als er 5 geitjes in 1 wei passen, hoeveel geitjes passen 
er dan in 2? Dat was passen en meten en we bedachten met elkaar het antwoord. Tot slot zijn wij 
bezig geweest met terugtellen en doortellen vanaf een willekeurig getal.  
Met muziekles mochten wij een eigen muziekstuk schrijven en uitvoeren met de boomwhackers. 
Knap hoe de kinderen dat in een kwartier tijd hebben voorbereid. Samenwerken was hierbij ook 
een belangrijk doel.  
Donderdag kwam Saskia een leesbevorderingles verzorgen. Dit was heel erg leuk! Het ging over 
een vos die postbode werd. Alle bewoners reageerden niet erg enthousiast op de vos, want ze 
vonden hem eng en gevaarlijk. Uiteindelijk zagen de bewoners in dat de vos een hele leuke en 
goede postbode is, die alle kaarten voorlas en met liefde langs bracht.  
Volgende week zullen wij de stof van kern 7 herhalen en toetsen. De leerlingen hebben weer een 
oefenboekje meegekregen om thuis nog even goed met de woorden met nieuwe klanken te kunnen 
oefenen.  
 
Fijn weekend allemaal. Groetjes, de juffen van groep 3 

 

Groep 4: 
Deze week zijn we begonnen met het taalthema 'Lekker', en met spelling hebben we de laatste 
categorie van groep 4 geleerd, het achtervoegsel - ig, ik hoor -ug, maar ik schrijf - ig, bv. bezig en 
achtervoegsels -lijk, ik hoor -luk, maar ik schrijf - lijk, bv. vrolijk. De komende periode gaan we met 
spelling vooral veel oefenen en herhalen, maar ook zullen we woorden tegenkomen met twee of 
wel drie categorieën, dat wordt echt nadenken!  
Afgelopen donderdag kwam juf Saskia voor de tweede keer in de groep om met ons te lezen uit het 
boek Vossenpost. De kinderen waren super enthousiast en stelde ook veel vragen over het verhaal. 
Als afsluiting mochten de kinderen een kaartje maken voor Valentijnsdag die door Postbode Vos 
werd bezorgd. 
De tafel van vier zijn we druk aan het oefenen in de groep, oefenen jullie thuis ook?  
Dinsdag is juf Dyonne bij ons in de groep, juf Danny heeft dan andere taken. 
 
Fijn (lang) weekend! Juf Hanna en juf Danny 

 

Groep 5: 
Met spelling hebben we deze week een nieuwe categorie geleerd, nummer 16: Komma's meervoud. 
De regel is: Als een woord eindigt op een lange klank (aa, oo, uu, of i en y) dan komt er 's bij het 
meervoud. We gaan er weer flink mee oefenen! 
Met taal zijn we begonnen met het thema Noodweer. Volgende week krijgen de kinderen de 
woordenlijsten weer mee! 
Volgende week vrijdag start de Voorjaarvakantie om 12.00. 
 
Huiswerk volgende week: 
Spontaan vertellen: 
Mathijs, Jari, Wessel, Dylan, Sounna en Lynn. 
Dinsdag 18 februari: Topo Toets van de Provincies van Nederland.   
De kinderen hebben oefenbladen mee gekregen om te oefenen! 
Tafels oefenen! 
 
Goed weekend, de leerkrachten van groep 5.  
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Groep 6A en 6B: 
Ook deze week hebben we weer hard gewerkt. De toets van blok 4 van rekenen is gedaan en we 
starten alweer met blok 5. Met spelling zijn we ook gestart met een nieuw blok. Hierin stond het 
verkleinwoord met aatje, ootje, uutje centraal zoals bij de woorden menuutje, autootje, koalaatje 
enz. en we behandelen het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, zoals de zilveren lepel en de wollen 
trui. Met taal zijn we met het nieuwe hoofdstuk bezig met van alles rondom sport. Toevallig 
hebben de kinderen deze week ook een keuze gemaakt welke sportworkshop ze willen gaan doen 
bij de koningsspelen.  
De laatste boekenbeurten in groep 6a zijn geweest. Knap gedaan allemaal! In groep 6b zijn 
volgende week Jasper (17/2) en Puck (18/2) nog aan de beurt. 
Vandaag hebben de kinderen lekker vrij en we hebben al gehoord dat sommige kinderen leuke 

plannen hebben voor Valentijn 🙂! 
 
Veel plezier dit lange weekend, volgende week nog even knallen en dan mogen we alweer genieten 
van een weekje vakantie. 
 
Groetjes van de juffen van groep 6. 

 

Groep 7: 
Afgelopen dinsdag hebben wij kennis gemaakt met onze stagejuf Anneroos, zij zal bijna elke 
dinsdag bij ons in de klas zijn en veel lessen geven. We zijn begonnen aan het nieuwe hoofdstuk 
van taal 'Nederland'. We hebben het al gehad over dialecten en hebben daarbij ook even naar het 
Veens Brulkoor geluisterd. We hebben het dus ook over 'Veense' woorden gehad. 
Nog 1 weekje ertegenaan en dan hebben we lekker vakantie! 
 
Volgende week is de laatste boekenbeurt van Jinthe, wij zijn trots op alle boekenbeurten die wel al 
gezien en gehoord hebben! Juf Karin is komende week afwezig, juf Yvonne Bongers is er donderdag 
en vrijdag. Ook komt Elize woensdag weer gezellig even bij ons langs. En vrijdag begint om 12 uur 
de vakantie, er is dan wel gewoon gym! 
 
Huiswerk: 
-dinsdag topotoets Groot-Brittannië 
-typen, typen, typen! 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Karin 

 

Groep 8: 
We hebben weer lekker gewerkt deze week. Als samenwerk oefening hebben we in groepjes een 
plattegrond gemaakt van een zelfverzonnen eiland. Foto's daarvan zetten we in de Parro-app. 
We zijn gestart met de eerst les van een serie EHBO-lessen. De kinderen krijgen in totaal 10 lessen. 
Hebben ze goed meegedaan met de lessen, dan kunnen ze aan het einde een certificaat/diploma 
krijgen. De lessen worden gegeven door mensen van de EHBO-vereniging. 
Ook hadden we deze week bezoek van juf Barbara. Zij is zich aan het oriënteren om in het 
onderwijs te gaan. 
 
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 

 

De jarige(en): 
16-2 Yasmina El-Tanahi (2013) 3A 

18 Jens van der Zwet (2013) 3A 

19 David Daradjat (2014) 1/2A 

19 Tobias Krijgsman (2013) 3B 
 

  

 

 

 

 


