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Algemene informatie: 
 

We zijn weer gestart! 
We vinden het allemaal heel fijn dat de kinderen weer naar school komen. Lekker ook om in de 
pauzes even een frisse neus te halen in de sneeuw. Dat geeft zeker energie! 
Spijtig dat we van de week toch een groep naar huis hebben moeten sturen. Dat vinden wij net als u 
erg jammer. We hopen dat we door snel te handelen de situatie naar vermogen onder controle 
hebben en we de juf en de kinderen zo snel mogelijk weer kunnen ontvangen! Ik ben niet alleen erg 
blij met de steun en adviezen van de GGD, maar ook met de fantastische medewerking van de 
ouders/verzorgers van de groep! 
 
Maandag geen studiedag. 
Maandag mogen de kinderen gewoon naar school. We hebben onze studiedag in delen verplaatst 
naar momenten na schooltijd. 
 
Start voorjaarsvakantie. 
Volgende week vrijdag start de voorjaarsvakantie om 12.00 uur. Alle kinderen eten dan thuis. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  15-02 Geen studiedag. Vanaf 14.30 uur zijn de leerkrachten niet bereikbaar i.v.m. 

een studiemoment. 
dinsdag  16-02  
woensdag  17-02 Helaas geen toneelmoment met de school. De groepen moeten zoveel 

mogelijk gescheiden van elkaar blijven. 
donderdag  18-02 Speelgoedmoment kleutergroepen. 
vrijdag  19-02 Verzending nieuwsbrief 22. 

Start voorjaarsvakantie om 12.00 uur. De kinderen lunchen thuis. 
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Groepsinformatie.                                                                                 
 

De kleutergroepen: 
Wat was het weer een feestje om naar school te gaan en iedereen weer te zien, geweldig! 
We hebben heerlijk bij kunnen kletsen en samen kunnen spelen.  In de klas hebben we gewerkt over de 
sneeuw en buiten konden we ook nog met de sneeuw spelen, gewoon een dubbel feestje! 
De kinderen hebben allemaal fijn hun winterkleding aan, misschien is het een idee om overal namen in 
te zetten? De kinderen weten soms namelijk niet altijd precies wat van hen is….  
De letter van de week is de f van fiets, de kinderen mogen iets meenemen wat met deze letter begint.  
Deze week zijn gestart: Aiden, Rowan, Suus en Moundir, we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op 
school. 
 
Groetjes en fijn weekend, De leerkrachten van groep 1-2.  
 

 
Groep 3: 
De eerste week na de lockdown zit erop. Wat was het ontzettend fijn om elkaar weer te zien. Eindelijk 
weer samen kletsen, spelen en werken op school. Ik ben erg trots op de kinderen.   
Het buitenspelen in en met de sneeuw is ook een 
feestje!   
We hebben deze week veel stof herhaald, maar ook 
nieuwe stof geleerd. Zo zijn we gestart met de 
methode ‘Staal’. We werken hierbij aan de spelling 
van woorden en leren daar spellingsregels bij. Deze 
week leerden wij de categorie: hakwoord. De regel 
hierbij is: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Met 
rekenen hebben wij veel verhaalsommen geoefend. 
Als een som lastig is, leren wij hoe we de som uit 
kunnen tekenen.   
Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. De lockdown heeft 
veel met de kinderen gedaan. Hoe hebben ze zich 
gevoeld? Hoe voelen ze zich nu ze weer naar school 
mogen? De kinderen hebben zichzelf getekend en 
alle poppetjes zijn vervolgens op een groot blad 
geplakt. Samen bedachten wij de volgende regels 
voor een fijne sfeer in de klas:   
Wij zijn lief voor elkaar;   
Wij helpen elkaar;   
Wij spelen en werken samen.  
 
Volgende week ronden wij kern 7 van Veilig Leren Lezen af.   
Voor de knutsel-les hebben wij 6 schoenendozen nodig. Mocht u thuis een schoenendoos hebben, wilt 
u deze dan meegeven aan uw kind? Alvast bedankt!   
  
Fijn weekend allemaal.  Juf Demi   
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De groepen 4: 
Wat was het fijn om weer samen te zijn! Na verschillende gezellige groepsactiviteiten hebben we de 
draad weer opgepakt. Blok 5 van spelling hebben we afgerond met een toets. Voor taal zijn de nieuwe 
woorden meegegeven die horen bij het thema slapen. Lekker oefenen! En met rekenen werken we 
over het thema 'Winter'. Hoe toepasselijk! Er wordt al flink geoefend met de tafels. Deze komen ook 
regelmatig terug in de lessen. Hoe fijn is het als deze al lekker in je hoofd zitten (en blijven natuurlijk). 
Gelukkig hebben we ook lekker in de sneeuw gespeeld. In de klas bleven we lekker in de sfeer met het 
sneeuwballendictee. Extra aandacht was er deze week vooral ook voor elkaar. Met Kwink hebben we 
gesproken over kwaliteiten van jezelf en kwaliteiten van een ander. Volgende week alweer de laatste 
week voor de vakantie. Let op: vrijdag 18 februari zijn de kinderen om 12.00 uur uit! 
 
Goed weekend allemaal. Mocht er nog geschaatst gaan worden... veel plezier!  
Juf Aukje, juf Carla, juf Danny en juf Hanna 
 

 
Groep 5: 
Wat fijn dat we allemaal weer op school waren! 
Het is goed om elkaar weer te zien, te spreken en samen te zijn. 
We zijn deze week rustig aan begonnen met werken en herhalen van de stof van de afgelopen periode. 
Volgende week staan er wel een paar ‘toetsen’ op de agenda: maandag de woordenschatwoorden 
van taal thema Noodweer (de kinderen hebben dit thuis en op school geoefend en ze hebben de 
woorden meegekregen naar huis) en donderdag is er de afsluitende toets van geschiedenis over het 
thema van de Romeinen. De kinderen hebben gisteren een samenvatting mee naar huis gekregen, 
zodat ze die nog even door kunnen lezen. 
Volgende week alweer de laatste week voor de voorjaarsvakantie. Nog even aan de slag! 
 
Met vriendelijke groet, Ester en Nelleke 
 

 
Groep 6: 
We zijn weer begonnen, welkom terug! En alweer hard aan het werk. We hebben verschillende 
toetsen gemaakt van taal, rekenen en spelling. Maar natuurlijk deden we ook spelletjes tussendoor. 
Fijn om dit weer te doen met de hele groep. We kwamen ook weer tot rust tijdens de les van Kwink. 
Wat staat er in de les van deze week: "Je bent hier, nu is nu, adem in, adem uit, kom tot rust! We 
kleurden een "rusttekening" en "we weten van wanten". Dit hebben we tijdens handenarbeid laten 
zien. 
Na de vakantie hebben jullie weer huiswerk. De werkbladen hebben jullie al gekregen tijdens de 
lockdown en afgelopen week ook op school. 
Dinsdag 2 maart: Topotoets Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Succes met leren. Tip! Komende 
week starten met leren! 
 
Prettig weekend! De juffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     4 

Nieuwsbrief 2020- 2021 

De groepen 7: 
Wat was het weer gezellig om een volle klas te hebben. Jullie hebben super gewerkt tijdens de 
lockdown, maar met z'n allen in de klas heeft toch onze voorkeur! 
We hebben deze week de leerstof herhaald, de rekentoets gemaakt en dictees van spelling. Bij spelling 
zijn we nog druk bezig met het koppelteken, het werkwoordelijk gezegde en het lijdend voorwerp. 
Tijdens rekenen merken we dat het rekenen met km/uur en breuken/procenten nog erg lastig zijn. Hier 
gaan we nog even mee oefenen. Verder was het deze week natuurlijk ook vooral weer een beetje 
wennen aan elkaar. Ook hebben we tijdens de pauze genoten van de sneeuw! 
We zijn begonnen aan het taalhoofdstuk Flits, van alles over foto's. Naast de gewone taallessen gaan 
we zelf ook aan de slag met het maken van foto's. Eén van de opdrachten is het maken van een foto 
met een optische illusie. Deze kunnen gestuurd worden naar de juf via Parro of mail. 
De gymlessen zijn tot de voorjaarsvakantie nog niet in de zaal, maar we gaan wel lekker naar buiten 
om te bewegen. Vandaag hebben we tijdens de gymles curling gedaan! De voorjaarsvakantie start 
volgende week vrijdag om 12.00 uur. De kinderen lunchen thuis. 
Huiswerk: 
- Dinsdag Topo Midden-Europa.  
- Foto optische illusie 
Boekenbeurten:  
7A: 15-2 Larissa, 16-2 Aya, 17-2 Nikki, 18-2 Manou, 19-2 Dewi, Omar 
7B: 15-2 Teo en Anoek, 16-2 Duuk, Bo en Lana, 17-2 Elin en Saar, 18-2 Robin en Ragid, 19-2 Ali 
 
Fijn weekend met veel schaatsplezier (of warm binnen met een dekentje 😉😉)! 
De juffen van de groepen 7 
 

 
Groep 8: 
Wat fijn dat we weer op school kunnen lesgeven. Er wordt hard gewerkt, de eerste toetsen staan 
inmiddels op de planning. Ook zijn we gestart met de spreekbeurten. Wat een leuke onderwerpen zijn 
er al aan bod gekomen, zoals o.a. het Nederlands Elftal, zonne-energie, het Noorderlicht en Donald 
Duck. 
Onze stagiaire Lisanne was woensdag voor het laatst. We hebben afscheid van haar genomen en 
wensen haar veel succes bij haar volgende stage. 
Spreekbeurten: 
Maandag 15-02: Fien en Evy 
Dinsdag 16-02: Jan en Kara 
Woensdag 17-02: Doutzen en Lana 
Donderdag 18-02: Angel en Daisy 
Vrijdag 19-02: Quinten en Dione 
Huiswerk: 
Dinsdag 16-02: Toets taal ‘Buurt’ 
Woensdag 17-02: Toets Topo hoofdstuk 3 
Vrijdag 19-02: Huiswerkbladen metriek stelsel 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 
De jarige(en): 
14-2 Abby Prins (2013) 4B 
16 Yasmina El-Tanahi (2013) 4A 
18 Jens van der Zwet (2013) 4A 
19 Lot van Klink (2016) 1/2B 
19 Tobias Krijgsman (2013) 4B 

 

 
 

 


