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Algemene informatie: 
 

Studiedagen. 
Afgelopen week hadden we twee studiedagen. Het was organisatorisch niet mogelijk ze ‘aan elkaar te 
plakken’. 
De eerste studiedag was in het kader van de samenwerking tussen de drie scholen op de weg naar het 
Kindcentrum. 
Centraal stonden CLS en Thematisch werken. 
De studiedag van vrijdag had als centraal onderwerp de verwerking van de M-toetsperiode. 
Rapporten. 
Volgende week krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. De week daarna zijn de gesprekken. 
 
Met vriendelijke groet, Joukje de Vries 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  13-2 * 
Dinsdag  14-2 Open aanmelddag van 14.30-18.00 uur. 
Woensdag  15-2 Vergadering managementteam (na schooltijd). 
Donderdag  16-2 * 
Vrijdag  17-2 Rapport 1 mee naar huis. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week is het project "Was ik maar…." gestart. Het gaat over insecten die een ander insect willen 
zijn omdat die andere kwaliteiten hebben. Met de kinderen hebben wij het erover gehad wie zij 
zouden willen zijn en waarom. Daar kwamen verrassende opmerkingen uit. 
Het was een korte week en maandag gaan wij weer verder. 
De letter van de week is de m van mug en het cijfer van de week is de 9.  
Vrijdag 17 februari krijgen de kinderen het rapport mee naar huis, wilt u een grote tas meegeven? 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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De groepen 3: 
Afgelopen week zijn we aan de slag gegaan met persoonlijke en bezittelijke voornaamwoord. Zo 
leerde we wat hij, hem, haar en zij betekenen en leerden we dit toepassen. Ook hebben we de 
afgelopen dagen kern 7 verder afgerond en alles geoefend wat we tot nu toe hebben geleerd. 
Volgende week starten wij met kern 8. De ouderbrief ontvangt u via de email. De kinderen krijgen 
weer een oefenboekje om thuis kern 8 verder te oefenen. 
Met rekenen zijn wij bezig geweest met het automatiseren van sommen, het aanvullen tot 10 en het 
kennismaken met verhoudingen. 
Volgende week donderdag hebben we weer een muziekles van meester Wim. Op vrijdag 17 februari is 
er géén gym en krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis.  
 
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend toe.  
Groetjes, De juffen van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Het was een kort weekje voor de kinderen maar we hebben toch lekker kunnen werken. Met spelling 
was de laatste categorie aan de beurt namelijk het Achtervoegsel. Achtervoegsel -ig. Ik hoor /ug/, 
maar ik schrijf ig. Achtervoegsel -lijk. Ik hoor /luk/, maar ik schrijf lijk. De kinderen zijn goed aan het 
oefenen met de tafels. We hebben al heel wat tafeldiploma's uit kunnen delen. Knap! We hadden zelf 
nog tijd om een heel ingewikkeld hartje voor iemand die we lief vinden te vouwen. Nog even 
verstoppen want we geven de kaart natuurlijk pas op Valentijnsdag. Voor wie zou hij zijn? Met taal 
gaan we maandag starten met het nieuwe thema 'Slapen'. Vrijdag 17 februari krijgen de kinderen hun 
rapport mee. Spannend!  
 
Allemaal een fijn weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla 
 

 
Groep 5: 
Dit was een korte schoolweek! We hebben met spelling de nieuwste categorieën geoefend. Het is het 
Centwoord (15) en de Komma-s-meervoud (16) regel.  
 Bij een Centwoord hoor je de /s /maar schrijf je de c. Bijvoorbeeld celletje of citroen. 
Bij Komma-s-meervoud hoor je een lange klank aan het eind van het woord en schrijf je het meervoud 
met komma-s. Bijvoorbeeld foto’s of zebra’s. 
 
Het valt ons op dat sommige kinderen voor het 10 uurtje veel te eten en drinken meenemen. We 
hebben ongeveer 10 minuten om dit op te eten. Voor sommige kinderen is het bijna niet te doen om 
alles dan op te hebben. 
Voor de lunch hebben we 15 minuten, dan lukt het vaak wel om alle lekkers op te eten. Misschien is 
het goed om nog even kritisch te kijken naar de hoeveelheid eten en drinken die u meegeeft. 
 
De inschrijving voor de rapportgesprekken staat open in Parro. De gesprekken zijn in de week van 20 
februari, we zien u dan graag op school! 
 
Maandag is de toets van Natuur. De kinderen hebben de samenvatting al mee naar huis gekregen. 
 
Goed weekend, 
Ester, Lisanne en Nelleke 
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De groepen 6: 
Dat was een kort weekje, met twee vrije dagen erin. We hebben op dinsdag de woordjes van het 
thema taal Ondergronds nog een keer herhaald en op woensdag de toets gemaakt. De lessen van 
Atlantis gaan onder andere over uitvindingen. Sommige uitvindingen helpen ons goed, maar sommige 
uitvindingen hebben "gruwelijke" gevolgen. Denk aan plastic voor het milieu en de atoombom die viel 
op de Japanse stad Hiroshima. Tijdens spelling oefenen we verkleinwoorden die eindigen op -aatje, -
ootje, -uutje en -nkje. Auto wordt bijvoorbeeld autootje en ketting wordt kettinkje. Tijdens rekenen 
hebben we de lastige onderdelen van de toets herhaald, getallen t/m 20.000 geleerd en benoemen we 
breuken met de teller 1! 
Woensdag was er weer een vergadering van de Kinderraad. Zij hebben het in de vergadering onder 
andere gehad over de gescheiden pauzes en over het helpen met rondleiden van ouders tijdens de 
open dag. 
Groep 6a heeft deze week de knutsels van de kunstles afgemaakt. Niet alleen de doosjes zijn af, maar 
ook de voorwerpen voor erin. Het zijn prachtige kunstwerken geworden! 
 
Huiswerk: 
Groep 6a: dinsdag 14-2 werkblad spelling speciaal verkleinwoord 
Groep 6b: dinsdag 14-2, Topo Overijssel en Gelderland. 
 
Groetjes en geniet van jullie (2e! 😉😉) lange weekend! 
Juf Dyonne, juf Yvonne en juf Douwina. 
  

 
Groep 7: 
Wist u dat:  
- onze kaasjes al een mooie gele coating hebben?  
- wij fan zijn van het spelletje Lingo?  
- wij maar een korte schoolweek gehad hebben?  
- wij in het nieuwe rekenboek gewerkt hebben en de eerste les over de rekenmachine ging?  
- wij prachtige foto's gemaakt hebben tijdens de fotowandeling?  
- wij het over de puberteit bij jongens gehad hebben?  
- wij de pubergids mee naar huis hebben gegeven zodat u het er thuis ook nog eens over kunt hebben? 
- wij blok 4 van spelling ook alweer afgerond hebben?  
- wij volgende week ook weer toetsen hebben? (ma verkeer en woe taal)  
- volgende week vrijdag het rapport mee naar huis gaat?  
- wij nog ouders zoeken die mee willen naar het LAM museum op donderdag 23 februari? 
- wij jullie allemaal een fijn lang weekend toewensen!  
- Juf marian en juf Anika op woensdag 22 februari hun verjaardag vieren in de klas? 
 
Juf Marian en juf Anika 
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Groep 8: 
Het was een korte lesweek, deze afgelopen week, maar we hebben weer veel gedaan.  
De spreekbeurten zitten erop. Heel verschillende onderwerpen zijn langsgekomen: transport, Canada, 
Algoritme, voetbal, robots, hoe werkt een metaaldetector, mooiste plekken op aarde of de top 10 
coolste achtbanen, Lapland, de Rubiks kubus, uitvindingen, paarden, gezichtsbedrog, wintersport, 
Ajax, snoep, ontstaan van de aarde, Morsecode, de top 10 hoogste bergen, Coeliaki, Lego Mario en 
dyslexie. Het was heel leuk en interessant. Het hoofdstuk Mysteries van taal hebben we met een toets 
afgesloten.  
Inmiddels hebben al een stuk of acht kinderen zich ingeschreven op een middelbare school. Er zijn ook 
nog kinderen die het nog niet precies weten. Tot 14 maart kunnen zij zich aanmelden.   
Deze week heeft u zich in kunnen schrijven voor een 10 minuten gesprek. Deze gesprekken zijn in de 
week van 20 februari. Ook deze keer mag uw kind meekomen.  
  
Huiswerk:  
Vrijdag 17 februari: huiswerkboekje, oefenblad breuken: 2/5 x 40=  
  
Fijn weekend, Henriëtte  
 

 
De jarige(en): 
14 februari Kaitlyn Hommes (2015) 4 
14 Abby Prins (2013) 5 
16 Yasmina El-Tanahi (2013) 6 A 
16 Jessy van Leeuwen (2017) 1/2A 

 

 
 

 


