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  Algemene informatie: 
 

Een enerverende herstart. 
Het was fijn om de kinderen weer op school te hebben de afgelopen twee weken! Het was nog even 
pittig om te voldoen aan alle regels en adviezen van de overheid en de PO-raad voor de heropening 
van de scholen. Zowel kinderen als ouders en leerkrachten hebben zich ‘voorbeeldig’ aan de regels 
gehouden. Dank daarvoor! 
Helaas hebben we één groep naar huis moeten sturen i.v.m. een besmetting. Alle lof voor de 
ouders/verzorgers van die groep m.b.t. hun medewerking. Door snel te reageren en actie te 
ondernemen is dit zonder ‘al te veel’ verdere gevolgen verlopen. 
Vakantie. 
Vandaag begint de voorjaarsvakantie om 12.00 uur. Ik kan nu nog niets zeggen over de periode na 
deze vakantie. In principe gaan we op dezelfde voet door. Mocht er tussentijds van overheidswege 
aangepaste richtlijnen komen, dan zal ik u daarover informeren. Ik hoop dat iedereen zal kunnen 
gaan genieten van het lekkere weer dat is voorspeld voor de komende week. 
Gym. 
Na de vakantie gymmen we tot nader bericht buiten als het weer het toelaat. We maken nog geen 
gebruik van de binnen-accommodaties. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  01-03 Vanaf 14.45 uur: studiemoment voor het team. Wij zijn dan enkele uren 

niet bereikbaar, anders dan via de mail of de voicemail. 
dinsdag  02-03 * 
woensdag  03-03 * 
donderdag  04-03 * 
vrijdag  05-03 Verzending nieuwsbrief 23. 

 
De jarige(en): 
21 Akram Dahmoun (2016) 1/2C 
23 Rayen Mhamdi (2013) 3 
23 Jewel Westenburg (2016) 1/2C 
25 Fay Daleman (2015) 1/2C 
25 Saar Kroeze (2013) 4A 
26 Puck Koek (2013) 4A 
26 Max Wolvers (2010) 7B 
27 Sem Arrachart (2013) 4A 

 

5-3 Joy van der Meer (2014) 3 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Wat een heerlijk weekend hadden we vorige week, de kinderen raakten er niet over uitgepraat. Zoveel 
sneeuw- en schaatspret was ook wel heel erg leuk! In de klas gingen we daar natuurlijk nog even op 
door met het maken van allerlei sneeuw-knutsels. Helaas is aan alle sneeuw- en ijspret een einde 
gekomen maar wat wel weer heel leuk is, is de voorjaarsvakantie die vandaag begint! 
Wilt u er na de vakantie aan denken om schone kleren in de tas van uw kind te doen, we hebben 
namelijk geen schone broeken meer........alvast bedankt! 
De letter van de week is de n van noot, de kinderen mogen iets meenemen wat met de letter n 
begint. Tot slot heten we Jessy en Tess van harte welkom op onze school en we wensen ze een hele 
fijne tijd toe.  
 
Groetjes en een heel fijne vakantie! 
De leerkrachten van groep 1-2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 3: 
Deze week hebben de kinderen uit groep 3 hard gewerkt aan de egelopvang. We hebben erg veel 
geleerd over de egel. We weten nu onder anderen wat hij eet en drinkt, wie zijn vijanden zijn, hoeveel 
stekels hij heeft en nog veel meer! Ieder tafelgroepje kreeg de opdracht om voor een baby egeltje een 
warm winterholletje te maken. Maar wat was daar precies voor nodig? Met stro en hooi kwamen wij 
al een heel eind. Er zijn zelfs jacuzzi's geknutseld 😉😉  
We kunnen zeker zeggen dat de egeltjes een luxe week bij ons hebben gehad. Naast het leren over en 
het verzorgen van egels, was samenwerken ontzettend belangrijk. Om de beurt het egeltje 
vasthouden, samen een naam bedenken, samen verzorgen. et cetera. Juf Demi vertelde de kinderen 
dat als ze goed zouden samenwerken, de egels ook konden groeien. Je had die koppies moeten zien 
toen ze woensdag op school kwamen en zagen 
dat de egels gegroeid waren... onbetaalbaar! 
Dat de juffrouw de egels omgeruild had, kwam 
niet in hen op. Wat hebben ze goed en vol 
beleving gewerkt zeg. Echt ontzettend leuk om 
te zien.  
Naast ons project over de egel hebben wij met 
rekenen veel verhaalsommen gemaakt en zijn 
wij plus- en minsommen en splitsingen aan het 
automatiseren. Daarnaast hebben wij kern 7 
van veilig leren lezen herhaald en afgesloten. De 
kinderen hebben een oefenboekje mee naar huis 
gekregen om lekker te blijven lezen, zodat wij na 
de vakantie fris aan kern 8 kunnen beginnen.  
 
Fijne vakantie allemaal!  
Juf Demi  
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De groepen 4: 
Na een heerlijk winters weekend moesten we er maandag wel weer even inkomen. Na alle gezellige 
verhalen over schaatsen en warme chocomel was er nog weinig zin om aan de slag te gaan. Gelukkig 
was dat dinsdag alweer anders en is er hard gewerkt! We hebben deze week het taalthema “slapen” 
afgerond met een toets. Ook hebben we met de groep een MAF-boekje gemaakt. Een vriendenboekje 
dat natuurlijk gaat over... slapen. Tijdens de toets van spelling kwam naar voren dat, ondanks het 
harde werken, sommige categorieën echt nog lastig zijn. Vooral de klankgroepenwoorden zijn nog 
moeilijk: komt er nu een letter bij of gaat er eentje af (mollen, spelen)? Gelukkig gaan we komende 
periode flink aan de slag met de geleerde categorieën en komen er geen nieuwe bij. Tot slot hebben 
we ook de rekentoets van het vorige blok nog op papier gemaakt. Zo kunnen we goed bekijken waar 
we nog extra mee aan de slag gaan.  Nu eerst een weekje welverdiende vakantie, blijven jullie lekker 
lezen?!?!?  
 
Veel plezier allemaal! 
De juffen van groep 4 
 

 
Groep 5: 
Deze week zijn we begonnen met het nieuwe thema van taal: Draaien. De kinderen hebben vandaag 
de woordenlijst mee naar huis gekregen. We hebben gisteren spreekwoorden geleerd die binnen dit 
thema passen. Bijvoorbeeld: “Het vijfde wiel aan de wagen zijn” en “Alles loopt op rolletjes”. 
Vandaag krijgen de kinderen ook een “Lees Bingo” formulier mee naar huis. Het blijft erg belangrijk 
om iedere dag 15 minuten te lezen. Bij alle vakken wordt een beroep gedaan op de leesvaardigheid, 
fijn als dit vlot gaat! Op het formulier kunnen de kinderen aankruisen op welke manier en waar ze 
hebben gelezen. Wij zijn benieuwd wie als eerste het LeesBingo formulier vol heeft. Heel veel 
leesplezier! 
In de loop van het schooljaar vieren we de verjaardag van de juffen! We maken er dan een gezellige 
dag van. Deze week was als een leuk voorproefje met veel prachtige tekeningen, presentjes, een kaart 
en een serenade! Wij verheugen ons op het volgende feestje! 
 
Graag wensen we iedereen een fijne vakantie toe. We zien jullie weer terug op maandag 1 maart! 
Groetjes van juf Ester en juf Nelleke. 
 

 
Groep 6: 
Deze week hebben we geoefend met het rekenen met kommagetallen. Ook leren we over hectometers 
en hectometerpaaltjes. Tijdens het nieuwe thema van taal "Spijsvertering". hebben we het over "poep 
en pies". Altijd leuk natuurlijk! We praten over de reis door ons lichaam ... "Van je mond naar je ..." 
Ook krijgen we de groeten uit de WC. Wat zeg je nu eigenlijk? "Ik moest net even" of "Ik heb me net 
toch moeten schijten". 
De les van Kwink gaat over "Goed helpen". Hoe doe je dat? We praten over emoties: aandachtig, 
aardig, geïnteresseerd of betrokken zijn. 
Vrijdag was juf Yvonne Bongers in de groep. Jullie hebben de week afgesloten met het maken van een 
hart.  
Dinsdag 2 maart: Topotoets Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. 
 
Fijne vakantie! 
De juffen. 
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De groepen 7: 
Deze week heeft groep 7B tijdens rekenen wat herhaling gedaan over verhoudingstabellen en het 
rekenen met km/uur. Na de vakantie gaan we verder met nieuwe lessen. Spelling was ook een 
herhalingsweek. Groep 7A heeft bij rekenen geoefend met procenten, temperatuur en Romeinse 
cijfers. Bij spelling hebben we geoefend met werkwoorden die eindigen op -zen en het werkwoordelijk 
gezegde. Tijdens taal ging het onder andere over fotoshoppen. Bij natuur hebben we een les gedaan 
over de huid. Hierbij hebben we ook proefjes gedaan over de gevoeligheid van de huid. Bij 
geschiedenis zijn we aan een nieuw hoofdstuk begonnen over de periode 1000 tot 1500, de 
ontwikkeling van de steden. Deze week hebben we ook weer geoefend met begrijpend lezen voor de 
Cito Entreetoets. Alle boekenbeurten zijn inmiddels klaar, goed gedaan allemaal!  
 
In groep 7B staat Wieske steeds vaker alleen voor de groep. Zij is nu al een aantal maanden bezig met 
haar opleiding en heeft veel geleerd. Ze is toe aan meer zelfstandigheid en kan dit ook goed aan. 
Vanaf deze week staat zij op woensdag en donderdag de hele dag voor de groep. Marian of Anika zijn 
op deze dagen wel op de achtergrond aanwezig. Op vrijdag staat Anika nog voor de groep. 
 
Huiswerk 
7A en 7B: Dinsdag 2 maart Verkeerstoets blz. 2 + 3 
Foto's optische illusie. We hebben al hele leuke foto's binnengekregen! 
 
Fijne vakantie allemaal!!  
De juffen van groep 7 
 

 
Groep 8: 
Na veel sneeuw- en ijspret zijn we begonnen aan de laatste week voor de voorjaarsvakantie. 
We hebben in deze week de reken- en taaltoets afgerond en ook weer geoefend met oude citotoetsen. 
Natuurlijk kwamen er ook weer leuke spreekbeurten voorbij met onderwerpen als: The Big Five, het 
stokstaartje, het schrift, Porsche, Berlijn en Stichting Droomdag. 
Ook zijn er muurkranten gemaakt over verschillende religie. 
Huiswerk: 
Donderdag 04-03: Engelse woordjes leren 
vrijdag 05-03: Huiswerkblad maken 
Spreekbeurten: 
Maandag 01-03: Omneya, Kamal en Jan 
Dinsdag 02-03: Dana en Yasin 
Woensdag 03-03: Jinthe, Amy en Luciën 
Donderdag 04-03: Kaelyn en Chiel 
Vrijdag 05-03: Adam 
 
Fijne voorjaarsvakantie, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 
 

 


