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Algemene informatie: 
 

COVID-19. 
Het aantal meldingen van besmettingen onder de kinderen neemt sterk af. Momenteel krijg ik nog 
maar 1 á 2 meldingen per week. Het gaat de goede kant uit, maar het is nog niet voorbij. Ook niet bij 
onze leerkrachten. Gelukkig kunnen we het nog opvangen door de bereidbaarheid van collega’s om 
de groep op te vangen opdat er (nog) geen groepen naar huis gestuurd moeten worden. TOP! 
Een verzoek. 
Ik heb een verzoek ontvangen van de beheerder van de “Gogherweide”. Regelmatig staan ouders met 
hun fiets of kinderwagen in het (pas ingezaaide) gras voor de Gogherweide te wachten op hun kind. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn op de stoep/verharding te blijven? 
En: 
Ook ‘parkeren’ regelmatig ouders hun auto dwars voor de echt netjes in de vakken geparkeerde 
auto’s. Hierdoor kunnen zowel bewoners, bezoekers als personeel niet vertrekken. 
Ook hier graag uw aandacht voor. 
Alvast dank namens onze overburen! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters  
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  21-03 * 
dinsdag  22-03 * 
woensdag  23-03 Groepen 1/2 mogen speelgoed meenemen. 
donderdag  24-03 * 
vrijdag  25-03 Verzending nieuwsbrief 25. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Het thema boerderij maakt de kinderen zeer enthousiast.  
Volgende week woensdag, 23 maart, gaan wij gezellig kijken bij een echte boerderij. Wij gaan dan 
leren wat een boer en boerin de hele dag doen en hoe zij de dieren verzorgen. Ook zullen wij gaan 
kijken welke dieren op de boerderij leven. 
De speelgoeddag verplaatsen wij daarom naar dinsdag 22 maart. 
De letter van de week is nogmaals de j. Inmiddels hebben sommige groepen al veel spullen gekregen 
voor de lettermuur zoals jam, jas, jurk etc. 
Wij herhalen de cijfers de komende weken en zijn weer begonnen met de 1. 
 
Geniet lekker van het weekend en tot volgende week. 
Groetjes, de kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Deze week hebben we veel geoefend met de plankwoorden en de zingwoorden, best lastig! Ook 
hebben we een nieuw soort woord geleerd, het luchtwoord; korte klank + cht, met de cht van lucht, 
behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt. Bijvoorbeeld lacht en zucht. We hebben deze woorden ook leren 
schrijven in het schrijfschrift. Met rekenen hebben we met geld gerekend en moeten we de eraf en 
erbij sommen steeds sneller uit ons hoofd uitrekenen.  
Deze week was ook de Kangoeroewedstrijd, een landelijke rekenwedstrijd voor kinderen met een goed 
rekeninzicht. We zijn benieuwd hoe onze kandidaten het ervan af hebben gebracht, we moeten nog 
even wachten op de uitslag. 
Volgende week woensdag hebben we weer muziekles van meester Wim, leuk! 
 
Fijn weekend, 
Juf Danny en juf Hanna  
 

 
Groep 4: 
Afgelopen week hebben we weer lekker gewerkt! 
Met Atlantis lezen en leren we van alles over kriebelbeestjes. We lezen in dit blok ook iedere week een 
deel van een verhaal. Het is leuk om te zien dat de kinderen al vooruit bladeren, omdat ze nieuwsgierig 
zijn naar het verloop! Lukt het met de voorbereiding van de boekenbeurten? Marc zal het spits afbijten 
op 28 maart. Zoals aangegeven leggen we er zeker geen druk op, maar het is natuurlijk voor veel 
kinderen toch een beetje spannend. We hebben er al zin in en zijn benieuwd naar jullie boeken! Met 
rekenen werken we aan diverse opdrachten rondom het thema Schateiland. Vooral de plus- en 
minsommen tot en met 100 en de tafels 1 t/m en 10 blijven we goed oefenen. Klokkijken met kwart 
voor en kwart over is nieuw (analoog). Natuurlijk gaan we hier ook lekker mee oefenen. Met spelling 
hebben we twee nieuwe woordsoorten geleerd; het lidwoord en het zelfstandig naamwoord. 
Zelfstandig naamwoord: het zelfstandig naamwoord is een woord voor een mens, dier of ding. Je kunt 
er een lidwoord voor zetten (kast, brood, schoen).  
Lidwoord: het lidwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord. Het staat voor het zelfstandig 
naamwoord. Er zijn drie lidwoorden: de, het en een. 
Afgelopen week en ook komende week was en is er wel eens een andere juf aanwezig. Op maandag of 
dinsdag is dat vaak juf Carla, maar ook juf Yvonne en juf Wieske zijn inmiddels een bekende voor de 
kinderen. Dit wordt zoveel mogelijk vooraf gemeld aan de kinderen en anders via Parro. Denkt u aan 
het inleveren van het rapport? Alvast bedankt. 
 
Het was weer een fijne week! Groetjes, juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Volgende week beginnen we met een nieuw thema voor taal: Draaien. We gaan leren over het hoe en 
waarom van draaien. Bijvoorbeeld bij molens, draaimolens, windmolens. Ook gaan we ontdekken dat 
tandwielen bij het draaien een grote rol spelen! Dus een verdraaid leuk thema! 😉😉  
Met spelling hebben we geleerd wat de voltooide tijd is. We proberen de voltooide tijd te herkennen in 
een zin. Dit komt zeker de komende weken vaker aan bod. 
Het blijft zinvol om de tafels goed te oefenen. We zien dat ze regelmatig in opdrachten gevraagd 
worden. Ook in de toetsen! 
We wensen iedereen een goed weekend, 
 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6: 
Afgelopen week hebben we de toetsen van Blits en Atlantis gemaakt. Volgende week starten we met 
een nieuw blok. Van Atlantis is het volgende thema "Tot op de bodem". We maken een 
ontdekkingsreis over zee en onderzoeken het leven onder water.  Deze week hebben we voor het eerst 
met groep 3 gelezen. Wij zijn de tutoren, een hele belangrijke taak! Tijdens rekenen hebben we 
aandacht voor: aanvullen, deelsommen in verhaaltjes, bouwwerken en plattegronden. De nieuwe 
categorie van spelling is het "cadeauwoord". We herhalen ook de persoonsvorm. Heel belangrijk om te 
onthouden. De persoonsvorm is altijd een werkwoord! 
En de toonladders op de boomwhackers tijdens de muziekles klonken heel goed. Op donderdag deed 
een groepje kinderen mee met de Kangoeroewedstrijd. Dan moet je best je "hersenen laten kraken". 
Knap gedaan! 
Huiswerk: dinsdag 22 maart Topo Noord-Holland en Zeeland. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
Groep 7: 
Afgelopen dinsdag hebben wij een bezoek gebracht aan het Historisch Centrum Alkemade. Zo dichtbij 
en toch waren er nog maar weinig kinderen eens geweest. Het was een erg leuk en leerzaam bezoek! 
Aanstaande dinsdag gaan we van alles leren over transport, bij Dobbe transport. Hier gaan we op de 
fiets naar toe! Dus zorg dat je op de fiets komt of vraag iemand van wie jij de fiets mag lenen. We 
hebben dan geen gym.  
We hebben het tweede blok van Atlantis afgerond. We weten nu van alles over de ruimte en alles 
eromheen. Donderdag hebben we het afgesloten met een escaperoom. Het volgende blok heeft 
'Onder de loep' en gaat over virussen, bacteriën en gezondheid. Het voorleesboek bij dit blok is 
'Achtstegroepers huilen niet'. 
Juf Mieke heeft ons leren haken, dat was toch moeilijker dan gedacht. Hierbij konden we goed de 
helpende gedachten gebruiken die we bij Kwink besproken hadden. 
Huiswerk: 
Oefenen verkeersexamen! 
Di; inleveren huiswerkblad 
Dinsdag op de fiets naar school! 
Vrijdag; taaltoets thema Geluk 
 
Groetjes van de juffen! 
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De groepen 8: 
Eindelijk, de musical is bekend! “Het goud van eiland Albatros”. De leerlingen waren al erg 
enthousiast. Ze hebben de trailer bekeken en alvast wat liedjes geluisterd. Volgende week beginnen 
we met het lezen van de musical. Na het lezen mogen de leerlingen een blad invullen met hun top 3 
wat betreft de rollen. 
Dit jaar nemen twee groepen 8 tegelijk afscheid. Dit gebeurt op dinsdagavond 5 juli. We hebben die 
avond dubbel een programma. De precieze invulling volgt nog tegen die 
tijd.  
Groep 8A is deze week al naar de Jacobus geweest om daar met mensen 
te praten die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat heeft 
veel indruk gemaakt. Volgende week is groep 8B aan de beurt. 
Uit beide groepen 8 heeft een aantal leerlingen meegedaan aan de 
Kangoeroe rekenwedstrijd. 
Dit is een reken- en wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare 
scholen. De wedstrijd wordt jaarlijks wereldwijd georganiseerd. 
Vrijdag is het nationale Pannenkoekendag. De groepen 8 hebben 
versiersels gemaakt om het pannenkoeken eten voor de mensen in de 
Jacobus extra feestelijk te maken. 
Op woensdag 16 maart hebben de juffen van groep 8B hun verjaardagen gevierd in de klas. Ze hebben 
spelletjes gedaan, lekker gesnoept, film gekeken en ook nog gewoon gegymd. Het was een gezellige 
ochtend. Bedankt voor alle verwennerijen! 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
 
 

De jarige(en): 
 
18 maart Danique Bloem (2010) 8A  
18 Melissa Klein (2010) 8B  
19 Jop van den Boom (2014) 4  
19 Noud van Dijk (2016) 1/2C  
20 Jenisha Narain (2013) 5A  
23 Ise van Leijden (2016) 1/2A  
23 Louise Overmans (2010) 8B  
25 Sylvie Bakker (2013) 5B  
25 Jill van der Meer (2014) 4  
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Beste ouders/verzorgers,  
Op dinsdag 19 april 2022 zullen de sportcoaches van Sportbedrijf Kaag en Braassem twee 
sportlessen/clinics verzorgen. De dag staat in teken van de Ondernemingsvereniging Kaag en 
Braassem. De twee sportlessen/clinics, die van 15.00-16.15 en 16.30-17.45 plaatsvinden, zijn 
speciaal voor ondernemers en kinderen (basisschoolleeftijd) uit Kaag en Braassem.   
 
De 1e clinic is gebaseerd op de samenwerking van ouder en kind. Terwijl in de 2e clinic de 
veelzijdigheid van bewegen op de planning staat (alleen voor kinderen).  
 
De dag is interessant omdat lokale ondernemers naar De tweesprong zullen komen. Vanaf 16.30 
uur staat het vitaliteitsplein klaar (naast de sportactiviteit), waarin de ondernemers hun passie 
over verschillende gezondheidsinitiatieven geven. 
 
Kinderen (met ouders) kunnen zich aanmelden bij: sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl of 
via de aanmeldlink: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtWawRtN7t2ZioN3GVMlunqJYCRZHZLdZ9LO6ueQ
RnVqNDw/viewform?usp=sf_link 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de bovenstaande sportcoach mail. 
 
Vriendelijke groet,  
De sportcoaches van het Sportbedrijf Kaag en Braassem 
Djordy, Femke en Luc 
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