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Maandag 14 febr.  Groep 6-7-8 naar de Vest 

Donderdag 17 febr. Rapporten mee 

Vrijdag  18 febr. Studiedag; kinderen zijn vrij 

Maandag  21 febr. t/m  

Vrijdag  25 febr. Voorjaarsvakantie 

Maandag 28 febr. t/m  

Vrijdag 4 maart Oudergesprekken 

Vrijdag  11 maart Sponsorloop 

   

 

 

 
Studiedag.   
De vrijdag voorafgaand aan de voorjaarsvakantie hebben de kinderen vrij. De leerkrachten 
hebben dan een studiedag, die in het teken staat van het spellingsonderwijs. 
 

                                       

 

Rapporten en oudergesprekken 
Donderdag 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. In de week na de vakantie zijn 
de oudergesprekken. U krijgt een uitnodiging om zich in te kunnen schrijven. 
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Speelplaats. 
Het kan u niet ontgaan zijn! De speeltoestellen zijn inmiddels geplaatst op het plein en ook 
de muren zijn voorzien van prachtige bloemen en dieren. Het ziet er allemaal heel gezellig 
uit! 
We zijn erg blij met Hanny en Niels die zich tot het uiterste inzetten om het plein steeds 
mooier te maken. Er zijn nog gesprekken gaande met een hovenier die het plein nog 
gezelliger gaat maken met groene perken. Ook wordt de kant van de school die zichtbaar is 
vanaf het Zuideinde opgeknapt. Er komt een verhard pad en een perk met bloemen en 
struikjes. Ook het onkruid moet weer worden gewied, er is nog wat schilderwerk en er zijn 
nog wat andere klusjes.  
Kortom er zijn nog genoeg werkzaamheden waarbij Hanny en Niels nog heel goed hulp bij 
kunnen gebruiken. Vindt u het leuk om hen te helpen? Neem dan contact op met Hanny of 
Niels. Telefoonnummer Hanny; 0623340122 en Niels; 0655330573 
 

                                 
 
 
 

                                                      
 
 



Sponsorloop. 
Hanny en Niels hebben inmiddels heel wat sponsoren gevonden, waarbij heel veel geld is 
ingezameld. Echter om alles te kunnen realiseren wat we van plan zijn is er ook veel geld 
nodig.  
De kinderen genieten enorm van het nieuwe plein en willen ook graag hun steentje 
bijdragen om het plein nog mooier te maken. We willen daarom een sponsorloop 
organiseren op vrijdag 11 maart. De kinderen van groep 4 t/m 8 zullen rondjes lopen 
rondom de school. Voor groep 1 t/m 3 wordt een kleiner traject uitgezet. Voor de vakantie 
krijgen de kinderen een formulier mee waarmee ze mensen kunnen vragen om hen te 
sponsoren.  Dit kan een bedrag per rondje zijn of een vast bedrag. De uitleg zit bij het 
formulier en het wordt nog toegelicht aan de kinderen in de klas.  
Tijdens de sponsorloop kan de OR nog wel wat hulp gebruiken. Vindt u het gezellig om 
daarbij te helpen? Neem dan contact op met Hanny. Telefoonnummer; 0623340122 
 

Nieuws uit de groepen. 
Groep 1-2-3 
Na de kerstvakantie is groep 1-2 gestart met het thema Klokken en tijd van de methode Schatkist. 

Het prentenboek “Gelukkig Nieuwjaar, Slak!” was de leidraad. In de groep hadden we een tafel met 

allemaal verschillende klokken, wekkers, zandlopers, een horloge etc. De kinderen hebben o.a. 

gepraat over klokken en uren, de dagen van de week, de seizoenen, dag en nacht. Ze hebben een 

klok geknutseld, een horloge geborduurd en ze hebben over de dag / nacht geknipt, geplakt en 

getekend. Ook hebben we klokkenmuziek gemaakt en de liedjes “Grote klokken zeggen bim bam” en 

“het Klokkenlied” zijn aangeleerd. De groep 2 kinderen zijn nu gestart met 3 weektaak werkjes per 

week. Dit doen ze super goed! 

We zijn vorige week begonnen met een nieuw thema het prentenboek “Max en de toverstenen”. In 

de klas is een stenenmuseum gemaakt. En we hebben handpop Max de muis in de klas. 

    

  

Groep 3 heeft kern 6 afgerond en dat betekent dat ze alle letters en klanken geleerd hebben. De 

letterboom staat nu helemaal op de deur. De kinderen van groep 3 gaan nu ook elke middag naar 

groep 4-5 wat ze heel leuk en interessant vinden.  



 

 
Groep 4-5 
Gelukkig mochten we na de kerstvakantie weer op school aan het werk. We hebben het thema: 
Moderne geschiedenis bijna afgerond. Best een pittig thema voor groep 4/5. We hebben het gehad 
over de industriële revolutie. De kinderen hebben een eigen machine ontworpen, ook hebben we 
tijdens de muziekles met muziekinstrumenten laten horen hoe deze klinken. We hebben ook veel 
gepraat over de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, met name over het buitensluiten van bepaalde 
groepen en hoe dat dan moet zijn voor deze mensen. De laatste week ging over de Koude Oorlog en 
de Berlijnse muur. Het volgende thema waar we aan gaan werken is: Bouwen.   
 
Deze week hebben we ook de boekbesprekingen ingepland. Juf Charlotte heeft in de klas 
voorgedaan hoe je een boekbespreking geeft. Na afloop van de boekbespreking mogen er vragen 
worden gesteld en worden er tips en tops gegeven. De leerkracht vult een formulier in met daarop 
de beoordeling. De kinderen kunnen een onvoldoende/matig/voldoende/goed krijgen.  
 

Groep 6-7-8 
De bovenbouw heeft de CITO toetsen weer afgerond. Ze hebben goed hun best gedaan.  
 
We hebben gelukkig genoeg rijders om maandag 14 februari naar de Vest te kunnen, super!  
 
Groep 7 en 8 gaan kijken of ze een leuke musical kunnen vinden. Ze mogen eerst gaan zoeken op 
internet of ze een leuke musical kunnen vinden. Daarbij moeten ze dan wel rekening  houden dat we 
een kleine groep zijn, maar daar zijn ook genoeg musicals voor. Nadat ze deze musicals aan mij door 
hebben gegeven gaan we er drie van kiezen die we beter gaan bekijken. Uiteindelijk zullen we 
stemmen welk van deze drie het uiteindelijk wordt. 
 

                                          
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                              


