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Algemene informatie: 
 

De tijd vliegt, alweer een week voorbij. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn hard aan het werk 
om de toetsen voor het Cito leerlingvolgsysteem af te ronden.  
En dat terwijl ook de griep zijn tol eist bij leerlingen en leerkrachten. Mede door de flexibiliteit van 
collega’s konden we gelukkig nog wel alle groepen draaiende houden! 
 
Fijn weekend, 
Met vriendelijke groet, Joukje de Vries 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  30-01 * 
Dinsdag  31-01 Vergadering na schooltijd. 
Woensdag  01-02 * 
Donderdag  02-02 * 
Vrijdag  03-02 * 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
We hebben afgelopen week fijn doorgewerkt over het thema ziek zijn/ verkouden zijn/ Drakensnot.  
We hebben een 'verkouden' gezicht gemaakt met een tissue, reeksen gemaakt en groep 2 een boekje 
met vooral rekenwerkbladen. In de klas hebben we met elkaar geleerd over onder andere 
samengestelde woorden, we hebben gerijmd, gerekend met 'pilletjes' en toneel gespeeld. Volgende 
week gaan we verder met dit thema. Op vrijdag was er toneel en ieder die wilde, mocht optreden en 
meedoen met het liedje of versje. 
De letter van de week is de h van hatsjie en het cijfer van de week de 9. 
Heeft u misschien nog verbanden thuis die we kunnen gebruiken om elkaar te verbinden? 
Elke week lezen de kleuters een prentenboek samen met de kinderen van groep 7 of 8. Het gaat elke 
week heel erg gezellig en om het sociale aspect verder uit te werken, willen we volgende week 
gezelschapsspelletjes doen met de kinderen van groep 7 of 8. De kinderen van (juf) Annemiek mogen 
op maandag een gezelschapsspelletje meenemen om in de middag te kunnen spelen. De kinderen van 
(juf) Fabiola mogen op woensdagochtend een spelletje meenemen. Het lijkt ons allemaal erg leuk en 
we hopen dat veel kinderen een spelletje meenemen.  
Afgelopen week is Len begonnen in groep 1-2 A, we wensen Len een hele fijne tijd toe bij ons op 
school.  
We wensen iedereen een heel fijn weekend! 
Groetjes, 
Leerkrachten van groep 1-2. 
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De groepen 3: 
Afgelopen vrijdag stonden de groepen 3 op het toneel voor de andere groepen. We hebben het 
letterlied van het letterfeest gezongen op de melodie van do-re-mi en ook nog voorgelezen aan de 
verschillende groepen. Knap hoor toppertjes!!! 
Wat hebben de kinderen ook goed hun best gedaan afgelopen week. De kinderen hebben gemerkt dat 
goed concentreren en goed kijken, lezen en luisteren echt wel de nodige inspanning (en daarna 
ontlading) vraagt. Iemand eerst helemaal uit laten praten (best lastig) en jezelf afvragen: Wat wordt 
er nu eigenlijk echt gezegd en/of van mij gevraagd? Dat gaat zeker nog niet altijd vanzelf, maar 
oefening baart kunst! Ook volgende week staan er weer verschillende toetsen op het programma. 
De kinderen zijn enorm enthousiast over de leerling software: Leesturbo. Ook thuis kan er lekker 
geoefend worden. Afgelopen woensdag was de start van de Nationale Voorleesdagen en dit keer staat 
het boek 'Maximiliaan Modderman geeft een feestje' centraal. Tijdens deze dagen is er extra aandacht 
voor boeken en het voorlezen. 
Met rekenen zijn we begonnen aan de toets en volgende week starten we weer met het volgende blok. 
 
Fijn weekend allemaal, 
Groeten Juf Ruth en juf Demi 

 
Groep 4: 
Deze week hebben we de Cito toetsen van Spelling en Begrijpend lezen af kunnen ronden. Vorige week 
hadden we het tijdens de les van Wijzer Wereldoriëntatie over het weer. Naar aanleiding van die les 
vulden we als proef twee glazen met water waarvan we er een afsloten met plastic. Deze week bleek 
dat het afgesloten glas nog even vol was en het andere voor de helft leeg. Het water was verdampt 
door de warmte. Ook lukte het om in de klas een wolk te maken. Vraag maar bij u kind na hoe we dat 
voor elkaar gekregen hebben. We sloten de week af met leuke optredens op het toneel. Maandag 
komt meester Wim weer een muziekles voor ons verzorgen. En staat de woordenschat toets over het 
thema Lekker op het programma. Succes met leren.  
 
Allemaal een fijn weekend engroetjes van juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
 
Vandaag hebben we genoten van een leuke toneelopvoering. We hebben gekeken naar de acts van 
andere groepen. Wij hebben een echte Engelse canon gezongen: I Like the Flowers. Het ging super 
goed, echt leuk om te zien hoe enthousiast iedereen meedeed. 
Donderdag middag hebben we een hele leuke gastles gehad, georganiseerd door werkgroep 
Kijk/Kunst Alkemade. We hebben een doosje beschilderd, volgende keer gaan we verder met het 
thema. 
Volgende week starten we met een nieuw thema van Taal: Eskimo’s/ Inuit. 
 
Maandag gaan we op bezoek bij Liefde voor Harmonie. 
Dinsdag 31 januari is de toets van Taal 
In het eerder gestuurde overzicht is te zien wie er wanneer aan de beurt is met voorlezen. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
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De groepen 6: 
Deze week hadden we allerlei leuke activiteiten in de klas en daarbuiten. Op maandag gingen we naar 
het muziekcentrum voor een instrumentencircuit. We maakten kennis met verschillende instrumenten. 
Leuk om te doen! Misschien gaan er nu nog meer kinderen een instrument bespelen in de toekomst. 
Dat zou fantastisch zijn. Op donderdag hadden we een gastles over Kunst in de klas.  
We kijken naar kunst van Pepijn van den Nieuwendijk en vertellen elkaar wat ons opvalt. Verschillende 
voorwerpen werden geheimzinnig uitgepakt uit een soort schatkist. De voorwerpen zitten in prachtige 
doosjes met tekeningen en figuren erop. We beschilderen ook zelf een doosje met onze eigen 
tekeningen en figuren. Op vrijdag lieten we onze kunsten zien tijdens toneel. We hebben hard 
geoefend en iedereen heeft het knap gedaan! 
Daarnaast hebben we deze week nog druk gewerkt aan de Citotoetsen. Volgende week maken we de 
laatste toetsen hiervan af. 
Groep 6b is al gedoken in de teksten van Atlantis over o.a. communiceren met codes. Denk aan 
morsecodes. We schrijven ook onze eigen naam met behulp van die codes en we weten inmiddels van 
SOS betekent. 
Tijdens taal kruipen we weer onder de grond. We scannen de bronnen. Is er nu écht kauwgom 
gevonden van 5000 jaar oud? Of is het toch iets anders dan we denken? We lezen ook de bronnen over 
"Leven onder de grond" en vragen ons af of je kunt overleven onder de grond? Hierbij denken we eerst 
zelf na over onze eigen mening en daarna communiceren we dit met elkaar.  
Groep 6b heeft deze week ook nog een aantal categorieën van spelling herhaald. Stam+t bij be-, ge- 
en ver-woorden, het voegwoord en de komma.  
Groep 6a heeft tijdens Engels geoefend met uitspraak, zelf een einde bedacht voor een strip en vragen 
beantwoord over dezelfde strip. Tijdens crea hebben we naakte sneeuwpoppen keurig aangekleed. 
Met verschillende soorten stoffen kon iedereen lekker aan de slag om de mooiste combinaties en 
creaties te maken.  
 
Huiswerk:  
- 6a: di 31-1 toets aardrijkskunde hoofdstuk 2 
- 6b: di 31-1 inleveren kopieerblad werkwoordspelling. 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne, juf Celine, juf Bianca, juf Yvonne en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
 
Wat was het dinsdag leuk bij de kaasboerderij! In het begin moesten we een beetje wennen aan de 
lucht maar we hebben ontzettend veel geleerd! Ons volgende uitje is op donderdag 23 februari. We 
gaan dan naar het LAM museum in Lisse. Via Parro zullen we weer een verzoek doen aan de ouders 
om te rijden en een groepje te begeleiden. De Cito-toetsen zijn bijna allemaal klaar. Een aantal 
kinderen moet nog iets afmaken/inhalen. Verder was er vandaag toneel. We hebben van een aantal 
meiden wat spectaculaire trucs gezien en een vrolijk dansje van een ander groepje jongens en meiden. 
Met de hele klas hebben we toneel in polonaise afgesloten met het lied: Banaan! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 31 januari: inleveren huiswerkblad 
Donderdag 2 februari: toets woordjes Engels les 7-9 
 
Fijn weekend! 
Juf Marian, juf Anika en juf Mieke 
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Groep 8: 
Deze week is het officiële adviesblad mee naar huis gegaan met de daarbij behorende persoonlijke 
code. Deze inlogcode heeft u nodig om uw kind aan te melden bij de school van uw keuze in het 
voortgezet onderwijs. Inschrijven kan vanaf 1 februari tot, naar ik meen, half maart. Veel succes!  
Vrijdag hadden we toneel. Tycho, Mads en Nijs tapten moppen en de meisjes deden een dansje. We 
zaten samen met een groep kleuters en groep 6A; gezellig! 
Dinsdag 31 januari gaan we een bezoek brengen aan de Filipijnenhal in Avifauna.  Deze hal is tot 
Filipijns tropisch regenwoud omgebouwd met sawa’s, een waterval, bamboehuisjes etc. en er vliegen  
vogels vrij rond. Het wordt vast interessant!  
Fijn dat ouders ons kunnen rijden!   
  
Huiswerk:  

Donderdag 2-02: woordjes Engels les 9  
Vrijdag 03-02: huiswerkboekje, werkwoordpakket 10.  
Spreekbeurten: Ilyas, Dylan, Taha, Arian, Nijs, Sounna, Manou, Ziyaad, Sarah, Maey, Rijk en Matthijs.  
  

Groeten en een fijn weekend, Henriëtte   

 
De jarige(en): 
28 jan Jesslyn Buurman (2013) 6 A 
28 Aiden van Rijn (2017) 1/2A 
29 Milow Hogenboom (2015) 4 
30 Anas Saleh (2018) 1/2B 
30 Lina Warmerdam (2013) 6 B 
31 Daymian van der Harg (2018) 1/2B 
3 feb Seth Kennis (2018) 1/2B 

 

 
 

 


