
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Na de zeer gezonde maand januari, was het vanaf deze week tot de voorjaarsvakantie tijd 
voor de toetsen. Voor de kinderen en collega’s is dit altijd weer een intensieve, maar ook 
leuke tijd met een aparte dynamiek.  
 
Daarnaast zie ik dat er in de groepen hard wordt gewerkt aan o.a. de Kanjertraining, 
mediawijsheid, taallessen uit onze methode Staal en nieuwe thema’s op groepsniveau. Op de 
studiedag van 17 februari (de groepen 1 t/m 8 zijn dan vrij) bereiden wij met elkaar het 
nieuwe schoolbrede thema over kunst voor. Wij kijken ernaar uit. 
 
Tot slot wens ik u veel leesplezier en een heel fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 

Groep 1/2A 
 
Wat gaat het toch snel, weer een week voorbij. Afgelopen week was onze klas weer 
compleet. Valerie en Filippa waren weer terug van vakantie. Ook komen Thiemo en Faye al 
wennen in onze klas. Het is een gezellige hardwerkende en leergierige club. Fijn hoor.  
De oudste zijn nog bezig met een echte snotterende draak, die maken we volgende week af. 
De jongste-middelste kleuters hebben hun groene mengwerk afgemaakt met de dieren uit 
het boek drakensnot. Knap hoor.  
Deze week hebben de oudste een werkje van de week aangeboden gekregen. Ze moeten dit 
na de uitleg op maandag zelf 2x in de week pakken en maken. Nu zullen we dit natuurlijk nog 
vaak zeggen maar uiteindelijk moet dit geheel zelfstandig. Deze week was het het werkje 
keer-om, vraag maar eens wat ze moesten doen. 
Gezellig weekend allemaal. 
 
Groep 1/2B 
Weer een weekje hard gewerkt :) We hebben fruit gekleid en geverfd. Draken gemaakt en u 
heeft vast wel gezien dat er heel wat kinderen lopen te snotteren ( kijk maar eens op de wc 
deuren). Helaas hebben we ook een paar echte zieken gehad, maar die zijn gelukkig weer 
beter. 
Daniël is bij ons in de groep komen wennen. Gezellig Daniël. We wensen je heel veel plezier 
in groep 1-2B. 
Dinsdag is Mick 6 jaar geworden. Wat een gezellig feestje hebben we weer in de klas gevierd. 
Dank voor het heerlijke “ijsje”. 
Officieel is de gezonde maand afgelopen, maar lekker fruit mee in de ochtend kan natuurlijk 
geen kwaad…….. 
Volgende week beginnen de oudsten met de Cito toets, dus niet te laat naar bed ;)  
Maandag 13 - en dinsdag 14 februari zal juf Mariët uit groep 6 de juf zijn in 1-2B. Ik, 
Marjolein ben dan een week met mijn gezin op vakantie. Mariët komt maandag even 
kennismaken met de kinderen. Het worden vast 2 supergezellige dagen. 
We wensen juf Nathalie een heel goed herstel. We gaan je missen lieve juf. 



Voor iedereen een goed weekend. 
 
Groep 1/2C 
Wat gezellig is het in 1C met alle kinderen die in deze weken aan het wennen zijn in onze 
klas. Bente en Ole, het gaat erg goed. Wat opvalt is dat de oudsten zo goed de nieuwe 
kinderen kunnen en willen helpen. Dat is heerlijk om te zien. We zijn flink met taal bezig 
geweest, we hebben woorden gezocht die rijmen op het woord ”draak”. Ook ging de draak 
woorden niezen, en deze woorden werden een zin.  
 
Op de maandag, dinsdag en woensdag hebben we weer een nieuwe letter op de tafel gelegd: 
de Z! De draken (van klei) van groep 2 hebben een gifgroene kleur gekregen. We hebben 
veel leuke oefeningen gedaan voor de komende toets. Eén toets is al af: de rekentoets. Heel 
goed gedaan, allemaal! Juf is trots! We doen ook leuke oefeningen  uit het boek van de 
Kanjertraining. Het verhaal van Max en het dorpje slaat goed aan.  
We hebben ook het “Spel van de week” in groep 2 geïntroduceerd. Goed je best doen ermee, 
en dan een plaatje verdienen voor in de aftekenmapje. Gaat ook al fijn.  
We leerden ook een paar leuke liedjes: “De handensamba” en “Le coq est mort”(ach, zo 
zielig…!). 
Tot maandag! 
 
Groep 3 
We hebben hard gewerkt deze week! De rekentoets van CITO is gedaan , ik ben trots op de 
rekenaars van groep 3! Volgende week doen we de Woordenschattoets en maak ik een 
begin met de AVI toetsen (een verhaal lezen) en de DMT (drieminutentoets, losse woorden 
lezen). 
Met lezen zijn we gestart met de nieuwe kern. Kern 7 alweer, deze kern lezen we het verhaal 
van piraat Tijs en zijn vriendinnetje Wies. De eerste piratenknutsels hangen al in de klas. We 
hebben zelf piraten gemaakt en ze echte kleren aangegeven. in stof knippen is knap lastig… 
Met schrijven is ons tweede schrift uit en hebben we een begin gemaakt met het derde 
schrift we schrijven nu echt aan elkaar! 
Bij de kanjertraining hebben we elkaar gemasseerd, we maken dan allerlei vormen op 
elkaars rug. de kinderen genoten volop! 
Volgende week donderdag gaan we lekker schaatsen, wat fijn dat er genoeg rijders en glijers 
zijn! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
De nieuwe week is gestart met Cito rekenen. Gelukkig was  iedereen gezond en uitgeslapen, 
zodat iedereen de toets kon maken. 
Volgende week staan cito begrijpend lezen (twee onderdelen) en woordenschat (twee 
onderdelen) op het programma. We hopen dat iedereen op tijd in de klas is,  zodat we direct 
kunnen beginnen. Het oefenboekje van begrijpend lezen is mee naar huis,  leuk om eens met 
uw kind door te kijken. 
Met (s)taal heeft ieder kind een raadselpagina gemaakt voor een gezamenlijk boek:  Het 
grote boek van de kleine dingen.  De kinderen maakten een  beschrijving van de aangeboden 



woorden.  Als het klaar is, kunt u het bewonderen. Ook oefenden we in het goed en duidelijk 
voorlezen van deze beschrijving  in groepjes van 2 en daarna voor de hele klas. 
Met het thema gezonde maand gaan we nog 2 weken verder. We hebben o.a. gepraat over: 
van koe tot melk/kaas. De marktkraampjes hebben producten gekregen gemaakt van klei, 
het ziet er prachtig uit. 
We hebben een aantal leuke oefeningen van de Kanjertraining met de hele groep gedaan, bv 
benzine en motor, vraag uw kind er maar eens naar. Het voelde voor de kinderen heel “raar” 
als er niemand reageerde op hun storende gedrag wat ze expres veroorzaakten. Ook hebben 
we gepraat over hoe je op bepaalde “plaagsituaties” kan reageren. De kinderen hadden dat 
heel goed door! 
Nog 1 week om voor de tafel van 3 en 4 een sticker te behalen, graag nog even oefenen! Op 
youtube staan hele leuke filmpjes met liedjes/rijmpjes om hardop te oefenen.  
Wat fijn om “gebruikte” zwemkleding te krijgen, het komt vaak voor dat een zwembroekje of 
badpak vergeten is. Zo kunnen de kinderen toch nog mee zwemmen. 
 
Groep 5 
Wat is er deze week ongelooflijk hard gewerkt! De DMT is bij alle leerlingen afgenomen en 
de Cito Rekenen is gemaakt. En daarnaast stonden er ook nog een aantal methodegebonden 
toetsen op het programma…. Het dropje na de Cito was dan ook meer dan verdiend! 
Volgende week staat Cito Woordenschat en Begrijpend lezen op het programma. We zijn, 
o.a. met Muiswerk,  al druk aan het oefenen. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning! 
Woensdag hebben de leerlingen weer een leuke muziekles gehad en vrijdag drama. En 
volgende week…. schaatsen! Volgende week woensdagochtend brengen we ook nog een 
bezoek aan de bibliotheek. Een vol, maar leuk programma! Met de Kanjertraining zijn we 
gestart met het verhaal van ¨Max en de zwerver¨, het boek van groep 5, nadat we de 
afgelopen tijd de verhalen tot en met groep 4 hebben behandeld. Met het bouwen van iglo´s 
van suikerklontjes hebben de leerlingen laten zien al goed samen te kunnen werken. En wat 
een leuke, leerzame spreekbeurten met mooie presentaties zijn er weer gehouden. Vrijdag 
was er zelfs een slang in de klas! Een heel fijn weekend! 

 

 
Groep 6 
Deze week gestart met Cito. Rekenen en DMT-lezen zijn aan de beurt geweest, volgende 
week opnieuw lezen (AVI), Begrijpend lezen en Woordenschat. Het is rustig in de groep en er 
wordt hard gewerkt! 



Naast Cito zijn er nog genoeg andere vakken. Juf Didwi deed met de kinderen een quiz over 
biologische landbouw. U  kunt op de foto hieronder zien hoe betrokken de kinderen zijn! 
Fijn dat de kinderen zo veel  verpakkingen van biologische producten mee hebben genomen, 
een mooie ondersteuning van de les. 
De gezonde maand is voorbij daarom eindelijk een snoepje uit de grote doos die we gekregen 
hebben van Klene,  we moesten even wachten maar de drop  smaakte daarom nu dubbel zo 
goed! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag: begrijpend lezen taak 9 
Donderdag: Rekenblad 
 
 

 

 
Groep 7 
 
Er is hard en geconcentreerd gewerkt in de groep. Cito rekenen zit er alweer op. Komende 
week staan begrijpend lezen en woordenschat op het programma.  
Bij aardrijkskunde maken de kinderen in tweetallen een leerzame Kahoot  over hoofdstuk 3 
van Aardrijkskunde. Iedere quiz bevat leervragen over het hoofdstuk die we met de hele klas 
gaan spelen. Een leuke, interactieve en leerzame ervaring! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 7  februari: Redactiesommen 17 
Donderdag 9 februari: Toets natuur H-2 en schaatsen! 
Vrijdag 10 februari: Goed begrepen les 17 
 
Groep 8 
Deze week zijn we gestart met mindmappen, dit in het kader van het project Leren leren. De 
kinderen leren zo samenvatten. We maken eerst van elke les van aardrijkskunde een 
mindmap, aan het eind zorgen we ervoor dat alle lessen in 1 map zijn verwerkt. Weer een 
hele andere manier van samenvatten. 
Geweldig dat een aantal ouders onze klas weer zo heerlijk schoon hebben gemaakt. Dank! 
Maandag en woensdag zijn de adviesgesprekken. We verheugen ons op dit mooie moment! 
 
Huiswerk 
maandag 6 februari: redactiesommen 17 



donderdag 9 februari: werkwoordspelling 21 en schaatsen 
vrijdag 10 februari: begrijpend lezen D18 en topotoets H 3 


