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Algemene informatie: 
 

Na een heerlijke vakantie zijn we begonnen met het schoolbrede thema “De Ruimte”. Het is al goed 
zichtbaar in de school waaraan gewerkt wordt en leerkrachten én kinderen zijn enthousiast. Dit 
thematisch werken is een speerpunt van KC Noord en in dit kader zijn wij hier alvast mee aan de slag 
gegaan. 
Helaas kon het oudercafé van afgelopen week niet doorgaan vanwege het lage aantal inschrijvingen 
hiervoor, dank aan de mensen die zich wel hadden opgegeven. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters en Joukje de Vries 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  13-03  
Dinsdag  14-03 Teamoverleg na schooltijd 
Woensdag  15-03  
Donderdag  16-03 Vergadering na schooltijd 
Vrijdag  17-03  

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week stond in het teken van dag en nacht. Het project over de ruimte sluit hier mooi op aan. 
Vanaf maandag gaan wij verder de ruimte in. Hiervoor gebruiken wij het boek over de astronaut van 
Liesbet Slegers. Mocht u nog spullen hebben die wij voor dit thema kunnen gebruiken, zijn ze van harte 
welkom (graag voorzien van naam). 
De letter van de week is de j van Jupiter en het cijfer is de 10.  
Op vrijdag 17 maart staat juf Celine voor groep 1/2B in verband met een studiedag van juf Annemiek.  
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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De groepen 3: 
Komende maandag is het zover... Ons museumbezoek naar Volkenkunde. De auto-indeling heeft u 
inmiddels ontvangen. Wij zullen in het museum het programma ‘Wereldreis Japan’ volgen. Wij 
vertrekken zo rond 10.00 uur en zullen uiterlijk om 13.00 uur weer op school aankomen. Als uw kind 
nog een stoelverhoger heeft, wilt u deze dan meegeven? Alle rij-ouders alvast weer super bedankt! 
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag.   
Afgelopen maandag zijn we gestart met het zes weken durende thema 'De ruimte' wij zullen hier veel 
aandacht aan besteden in de lessen. Het thema is op passende wijze met een raket afgevuurd op het 
schoolplein. Als de kinderen graag wat spulletjes over het thema willen meenemen naar school, dan 
mag dat. We gaan binnenkort een themahoek in de groepen opstarten.  
Volgende week gaan wij kern 8 van veilig leren lezen afronden en gaan we een begin maken aan kern 
9. De informatiebrief over kern 9 ontvangt u volgende week via de email.  
Afgelopen week hebben wij het rekenblok afgesloten met een toets. Volgende week starten wij met 
het volgende blok waarin we onder andere kennismaken met de getallenlijn t/m 100, verdubbelen en 
halveren t/m 20 en introductie van geldmunten van 10, 20 en 50 cent.  
Inmiddels hebben wij al veel rapporten terug mogen ontvangen. Mocht u het rapport nog thuis 
hebben liggen, zou u het rapport (ondertekent) mee willen geven. Alvast veel dank! 
 
Fijn weekend allemaal, de juffen van groep 3  
 

 
Groep 4: 
Na een lekkere voorjaarsvakantie zijn we weer hard aan het werk gegaan. Maandag begonnen we 
meteen met een leuke opening van ons project, thematisch werken over de 'Ruimte'. Dinsdag stond er 
een leuke gele Boekies Bus bij ons voor de school. De kinderen moesten online vragen over boeken 
opzoeken en beantwoorden. Elke kleuren groep kreeg als ze alles goed opgelost hadden een woord. 
De uiteindelijke zin was: Waar lees jij een boek het liefst? Met klokhuis hebben we al leuke en 
leerzame filmpjes over het heelal gezien. Maar wat zijn er nog veel vragen en wat valt er nog veel te 
leren. Juf Anika kwam een leerzame les over de zwaartekracht geven en juf Ester vrijdag een over de 
planeten. Maandag 13 maart staat de toets van woordenschat thema 'Slapen' op het programma.  
 
Allemaal succes met het leren. Fijn weekend groetjes van juf Yvonne en juf Carla 
 

 
Groep 5: 
We zijn deze week gestart met het thema ‘De Ruimte’. We hebben drie verschillende lessen gehad! 
Juf Ester vertelde over planeten, juf CarLa vertelde over de ruimtevaart en juf Anika gaf een les over 
zwaartekracht. 
Komende weken gaan we nog meer leren en onderzoeken. We gaan kijken wat we al weten en wat we 
nog willen leren. 
 
Maandag 20 maart beginnen we met de Boekenbeurten. 
De kinderen hebben vandaag een informatiebrief meegekregen en een formulier om te gebruiken bij 
de voorbereiding. 
Als het schema is ingevuld sturen we het overzicht via Parro. U kunt dan zien wanneer uw kind aan de 
beurt is. 
 
Dinsdag is de toets van Verkeer, de kinderen hebben de 
tekst al thuis! 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5.  
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De groepen 6: 
De komende 6 weken gaan we aan de slag met het thema ‘De ruimte’. Na een knallende opening met 
raketten zijn we begonnen met 3 korte lesjes om de nieuwsgierigheid een beetje op te wekken. In 
groep 6B gaf Juf Kirsten een lesje over zwaartekracht, juf Ester kwam vertellen over planeten en juf 
Carla over astronauten. In groep 6A gaf juf Dyonne een les over zonsverduistering, juf Marian over 
zwaartekracht en juf Henriëtte over Eise Eisinga. Groep 6B is vrijdagmiddag creatief aan de slag 
gegaan en mocht iedereen zijn eigen raket ontwerpen. Volgende week maken beide groepen een 
groot woordweb en gaan we met elkaar bedenken wat iedereen graag zou willen leren over de ruimte 
en bedenken we hoe we daar achter gaan komen.  
Tijdens spelling hebben we het gehad over het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord en bij rekenen hebben 
we blok 1 van boek 6B afgesloten. Groep 6A doet dit volgende week. Vrijdag heeft groep 6A nog een 
circuit gedaan om verschillende doelen te herhalen zoals de tafels, deeltafels, lange/korte klank, 
persoonsvorm en werkwoordspelling. 
 
Naast dat er natuurlijk hard gewerkt is, heeft groep 6B ook veel groepsvormende spelletjes gedaan 
omdat het met 2 nieuwe juffen voor de klas natuurlijk ook gewoon echt weer even wennen is en we 
het belangrijk vinden om elkaar eerst goed te leren kennen. Ondanks dat het voor iedereen wel een 
beetje spannend was, hebben we een hele gezellige week gehad en zijn we positief van start gegaan 
met elkaar! 
  
Huiswerk:  
Groep 6A en 6B: dinsdag 14-3 inleveren werkblad rekenen 
  
Fijn weekend! 
Groetjes Juf Kirsten, juf Anika en juf Dyonne  
 

 
Groep 7: 
Wat is een weekje vakantie toch eigenlijk kort...de meesten van ons waren er nog niet helemaal aan 
toe om weer op school te beginnen. Maar we zijn wel heel leuk begonnen! Wij mochten de raketten 
afschieten om het schoolthema 'de ruimte' te openen. We hebben al lessen gehad over de 
zwaartekracht, de zonsverduistering en Eise Eisinga. Volgende week gaan we een vragenmuur maken 
en die vragen gaan we de komende weken beantwoorden. Juf Yvonne en juf Bianca zijn al helemaal 
aan jullie gewend.  We hebben allemaal weer nieuwe plekken gekregen en natuurlijk hard gewerkt! 
 
Volgende week gaan we veel aan de slag met het theoretisch verkeersexamen (28 maart is dé datum) 
en ook krijgen we de eerste spreekbeurt al! Volgende week verdelen we de overige spreekbeurten. 
 
Huiswerk: 
-ma toetsje verkeersborden blz. 6 & 7 
-di inleveren huiswerkblad 
-oefenen verkeersexamen (vvv.nl of rehoboth verkeersexamen) 
 
Fijn weekend allemaal! 
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Groep 8: 
Deze week zijn we op maandagmiddag gestart met het thema: ruimte 
Op het plein telden we af met de hele school en werden twee raketten/-tjes afgeschoten. Daarna een 
eerste les in de eigen klas over het planetarium van Eise Eisinga. Hij bouwde tussen1774 en 1781 in 
zijn huis in Franeker een planetarium: ons eigen zonnestelsel op schaal. Het is het oudste nog 
werkende planetarium van de wereld. We kregen meteen een idee voor de tekenles: teken de planeten 
van ons zonnestelsel. 
 Woensdag een les van juf Marian over zwaartekracht en een les van juf Dyonne over 
zonsverduistering. Wat dat is en hoe het werkt. 
Het was ook weer tijd voor spelletjes met de kleuters op de woensdagmorgen. Dat was heel gezellig! 
Donderdag is er een nieuw boekje Engelse woordjes les 11 t/m 20 gegaan naar huis. 
  
Huiswerk: 
Donderdag 16 maart: Engels les 11 
Vrijdag 17 maart: huiswerkboekje oefenblad 3: ¼ = 
  
Fijn weekend, Henriëtte 
 

 
 
 

De jarige(en): 
12 maart Arian Amiri (2011) 8 
14 Tim Hulsbos (2017) 1/2B 
14 Nick Stouten (2016) 3 B 
15 Kayleigh van der Zwet (2012) 7 
17 Norah Kovacevic (2017) 1/2A 
17 Collin Loos (2013) 6 A 
17 Robin van Oostwaard (2013) 6 B 

 
 
 
 

 
 


