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Algemene informatie: 
 

Groep 1/2A 
We zijn blij u te kunnen melden dat Douwina Vrijburg vanaf vrijdag 10 maart Judy Disseldorp gaat 
vervangen in groep 1/2A.  
We wensen Judy het allerbeste voor haar andere baan en we wensen Douwina veel succes en plezier 
bij de kleuters! 
Bedankt 
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de lieve berichten, kaarten, bloemen en 
chocolaatjes. Dit deed mij erg goed! 
 
Met vriendelijke groet, Joukje de Vries 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  20-2 Rapportgesprekken (na schooltijd). 
Dinsdag  21-2 Rapportgesprekken (na schooltijd). 
Woensdag  22-2 Rapportgesprekken (na schooltijd). 
Donderdag  23-2 Rapportgesprekken (na schooltijd). 
Vrijdag  24-2 Rapportgesprekken (na schooltijd). 

Start voorjaarsvakantie 12.00 
 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
De komende week is de laatste week van het thema "Was ik maar...". 
Aanstaande maandag komt Saskia van de Bibliotheek. Zij gaat ons een verhaal vertellen en wij mogen 
het verhaal afmaken met behulp van lego.  
Op dinsdag en woensdag is de Jeugdarts aanwezig voor de leerlingen van groep 2. Wilt u de digitale 
vragenlijst niet vergeten in te vullen? 
Komende woensdag staat juf Demi voor groep 1/2B.  
De speelgoed dag is op donderdag. De kinderen mogen speelgoed van thuis meenemen. 
Vrijdag is de laatste dag van juf Judy in groep 1/2A en zijn de kinderen om 12 uur vrij in verband met 
de voorjaarsvakantie. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
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De groepen 3: 
Deze week hebben wij woorden geoefend die eindigen op -d (goud) of een -b (web). Je hoort een -t of -
p maar schrijft een -d of -b. Door de woorden langer te maken weten de kinderen hoe ze het moeten 
schrijven ('langermaakwoord').  
Ook hebben wij de ng van ring herhaald en de nk van bank geleerd. Met rekenen borduren wij verder 
op sommen en splitsen over de tien. Ook rekenen met geld en meetopdrachten zijn aan bod gekomen. 
Afgelopen donderdag hebben wij muziekles gehad.  Meester Wim had zijn accordeon meegenomen. 
Wat was dit leuk! We hebben een liedje gezongen over groenten en mochten daarbij klappen op het 
ritme van de muziek.   
We hebben ook nog een leuk uitje in het vooruitzicht. Maandag 13 maart gaan we naar het museum 
van Volkenkunde thema: Wereldreis Japan. Verdere informatie hierover volgt later.  
Volgende week praten wij u graag bij over de vorderingen van uw zoon/dochter tijdens de 
rapportgesprekken. Fijn dat u zich hier allemaal voor aangemeld heeft! 
 
Fijn weekend en tot volgende week bij de rapportgesprekken. 
De juffen van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Vandaag hebben de kinderen hun eerste rapport meegekregen. Ze hebben er hard voor gewerkt! Met 
alle kinderen heb ik het rapporten besproken en ze wisten heel goed hun sterke en soms wat minder 
sterke punten te benoemen. Aanstaande maandag komt meester Wim weer een leuke muziekles voor 
ons verzorgen. Met rekenen hadden we deze week de toets van blok 2B. Daarin kwamen de 
onderdelen klokkijken, de tafels van 3,4 en 5, optellen en aftrekken over het tiental, welke plattegrond 
past bij het bouwwerk en handig rekenen bij aftrekken tot en met 100 aan bod. Met taal zijn we 
begonnen aan het thema 'slapen'. We hebben ons bezig gehouden met samenstellingen en we komen 
achter de oorzaak van iets door het stellen van een waardoor-vraag. Wat zijn er toch een hoop 
bijzondere slaapplekken! Vrijdag 24 februari start de voorjaarsvakantie om 12.00 uur. We zien u graag 
tijdens de 10-minutengesprekken van volgende week. 
 
 Allemaal en fijn weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Fijn om te zien dat iedereen goed 
gewerkt heeft! Volgende week bespreken we graag met u en uw kind de resultaten. 
We hebben het gisteren gehad over je “kwaliteiten”. Waar ben je al goed in en wat wil je nog graag 
verder ontwikkelen? De meeste kinderen kwamen hier goed uit.  
Volgende week, tijdens de Kwinkles, praten we er verder over. 
Volgende week donderdag, op 23 februari, is de toets van Geschiedenis. De kinderen hebben 
donderdag de samenvatting meegenomen. 
Vrijdag 24 februari om 12.00 start de voorjaarsvakantie! 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
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De groepen 6: 
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema van Taal "Spijsvertering". We maken een reis door 
ons lichaam en we krijgen de groeten uit de WC. We zoeken uit hoe mensen over ontlasting praten. 
Thuis, op visite, of in een restaurant? Wanneer gebruiken we woorden als "een grote boodschap" of 
"ik moet even poepen" of zeggen we gewoon "Ik moet even naar de wc". De onderwerpen van 
rekenen zijn deze week onder andere hectometer, kolomsgewijs aftrekken, breuken en oppervlakten. 
We rekenen in cm2 en we tekenen" zelf een plattegrond van bijvoorbeeld ons huis met de daarbij 
behorende oppervlakten. 
We ronden het thema van Atlantis over belangrijke uitvindingen af. Een van de laatste teksten gaat 
over alles van binnen bekijken.  
Het lijkt een beetje op taal, maar nu kijken we naar binnen met behulp van een röntgenfoto. 
Tijdens spelling behandelen we in één van de lessen het stoffelijke bijvoeglijke naamwoord, denk aan 
zilveren, linnen, stenen en kristallen. Ook hebben we een nieuwe categorie geleerd: het cadeauwoord, 
ik schrijf e, a, u. 
Volgende week is alweer de laatste week voor de voorjaarsvakantie. Groep 6b bezoekt dan het 
Historisch Centrum op donderdagochtend. We leren over de geschiedenis van onze gemeente. De 
vrijwilligers aldaar vertellen er ons van alles over. 
Op maandag staat juf Ester voor groep 6b en op dinsdag juf Yvonne van Klink. De overige dagen tot de 
vakantie is juf Douwina er weer. 
 
Huiswerk: 
Groep 6a: dinsdag 21 februari toets Engels 
Groep 6b: dinsdag 21 februari kopieerblad Breuken. 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
  

 
Groep 7: 
Deze week hebben we kennis gemaakt met onze stagejuf Alysha, zij komt elke dinsdag bij ons 
stagelopen en soms ook nog op andere dagen. Ook heeft juf Bianca met ons in kleine groepjes een 
spelletje gedaan om jullie weer (opnieuw) te leren kennen. Dinsdag stond in het teken van Valentijn en 
hadden veel lessen een 'Valentijn-sausje'. Veel kinderen hebben het krantenstukje bij de zelfgemaakte 
foto al af, wat een fantastische journalisten zijn jullie. Donderdag is er een brief mee gegaan van 
Centrum voor jeugd en gezin. Wilt u deze vragenlijst thuis invullen en volgende week weer mee naar 
school geven? Ze worden op donderdag 23 februari opgehaald dus graag uiterlijk woensdag 22 
februari weer mee naar school geven! 
Vandaag hebben jullie de rapporten meegekregen, hard gewerkt allemaal. Wij zijn enorm trots op 
jullie!! 
 
Volgende week zijn de rapportgesprekken en gaan we er een gezellige, laatste week van juf Anika in 
groep 7 van maken. 
Woensdag vieren de juffen hun verjaardag in de klas, donderdag gaan we naar het LAM-museum in 
Lisse. Hiervoor zoeken we nog één ouder/opa/oma die ons daarheen kan brengen! Vrijdag begint de 
vakantie om 12 uur.  
 
Huiswerk: 
Ma: toetsje Verkeer blz. 4&5 
Di: inleveren huiswerkblad 
   
Groeten van Marian, Anika en Mieke 
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Groep 8: 
Deze week hebben we thema 1 van rekenen ‘getallen en bewerkingen’ afgerond en zijn we gestart 
met ’kommagetallen. ‘Optellen, aftrekken, afronden, delen en vermenigvuldigen, relatie breuken en 
komma getallen. We werken eerst in het werkboek en daarna, als er tijd over is, op het Chromebook. 
We oefenen met spelling leenwoorden uit het Engels en Frans. Op het plein kreeg ieder groepje een 
paar letters en probeerde zoveel mogelijk leenwoorden te bedenken zoals o.a. computer, trottoir, 
laptop, google, cheesecake, hacker etc.  
We zijn weer verdergegaan met het maken van een bordspel. Er wordt heel goed en enthousiast aan 
gewerkt. Volgende week zijn de meeste spellen hopelijk klaar en kunnen we ze uit proberen.  Aan het 
begin van de week hebben de kinderen een kaart gemaakt voor juf Joukje. Daar was ze blij mee. De 
rapporten zijn bekeken en besproken. Volgende week zijn de 10 minuten gesprekken. De kinderen 
mogen ook meekomen.   
Donderdag 23 februari mogen er bord/gezelschapsspelletjes worden meegenomen.  
 

Huiswerk:  

Woensdag 22 februari: Toets Topo: Het Midden – Oosten  
Donderdag 23 februari: Engels toets woordjes les 10  
Vrijdag 24 februari: geen huiswerk.  

Groeten en fijn weekend, Henriëtte  

 
De jarige(en): 

18 februari Jens van der Zwet (2013) 6 A 
19 Lot van Klink (2016) 3 A 
19 Tobias Krijgsman (2013) 6 B 
21 Akram Dahmoun (2016) 3 B 
23 Jewel Westenburg (2016) 3 A 

 
 
 
 

 
 

 


