
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
 
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen met elkaar! Daarover leest u meer in het 
groepsnieuws. 
 
Aanstaande woensdag 18 januari zijn alle kinderen vrij i.v.m. de studiedag. ‘s Ochtends gaan 
de teamleden op bezoek bij verschillende scholen binnen ons bestuur om te leren van en met 
elkaar op basis van gemeenschappelijke thema’s. In de middag staat de Kanjertraining op het 
programma. Onder leiding van onze vaste trainer Bas Houtman gaan we ons o.a. verdiepen 
in het geven van feedback aan elkaar. Dit onderwerp komt vanzelfsprekend ook terug bij de 
kinderen. 
 
Ik wens u veel leesplezier en een heel fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Reminder: save the date! 
 
Anders dan op de Jaarkalender staat aangekondigd, is de datum van het Jacobadictee voor 
de groepen 7 en 8 verschoven naar: 
 
donderdag 26 januari van 19:00 tot 21:00 uur 
 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Een officiële uitnodiging volgt. Wij kijken er nu al 
naar uit! 
 

Groep 1/2A 
We zijn maandagochtend gezellig begonnen met een toast op het nieuwe jaar! Wat was dat 
leuk. Jullie hebben de foto’s al gezien. 
Deze week zijn we begonnen met de gezonde maand. Ons thema sluit daar perfect bij aan. 
We werken met het boek drakensnot van schrijfster Esther Miskotte. De kinderen kunnen 
draak Djordo heel goed naspelen. Als ze opeens gaan snotteren, hoesten en proesten dat 
weet u het alvast…. De draak wordt beter van fruit en groente.  Zorgen jullie voor gezond 
gevulde trommels deze maand? Het gaat al super goed, we  zien diverse variaties van fruit en 
groente voorbij komen. 
De verteltafel in de klas beeldt  het verhaal uit. De kinderen kunnen er al goed mee spelen en 
navertellen. 
Komende week is juf Anneke er op dinsdag want dan heeft Marthe een studiedag.  
Woensdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het hele team. 
Fijn weekend! 
 
 
 
 



Groep1/2B 
Allereerst nog een heel fantastisch en gezond 2017. 
We hebben in de klas geproost op een gezellig nieuwjaar. We hadden kinderchampagne 
erbij. Nou die plofte en stroomde over. Oeps, dat werd een lekkere plakvloer. Daarna 
hebben we in de kring gezellig over de vakantie verteld. Ook hebben we hard gezongen voor 
de jarige Otto. Hij is 6 jaar geworden in de vakantie. Van harte gefeliciteerd Otto. En dank je 
wel voor de heerlijke traktatie. 
Max heeft afgelopen maandag een broertje gekregen: Thom. Daarom had hij ook een lekkere 
traktatie meegenomen. Nog bedankt familie Houben en veel geluk met de nieuwe kleine! 
We zijn met een nieuw thema begonnen over gezond(heid). Er is al voorgelezen uit een 
heerlijk boek: Drakensnot. Het thema sluit mooi aan bij de gezonde maand. De kinderen en 
ook de papa’s en mama’s houden er goed rekening mee. Lekker fruit in de ochtend en worst 
of kaas op de boterham, met erbij komkommer oid. TOP! 
Volgende week introduceren we de letter a van appel. 
Juf Millicent is er volgende week de hele week gezellig. 
Dinsdag is juf Esther in de klas. Marjolein heeft dan een studiedag. 
Woensdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het hele team. 
Fijn weekend! 
 
Groep1/2C 
Maandagochtend hebben we een toast uitgebracht op het nieuwe jaar! Lekker hapje erbij… 
nét echt! (Zie foto)Tijn beleefde  maandag echt zijn eerste schooldag! Welkom Tijn! 
Woensdag was Ole voor de eerste keer bij ons. Was gezellig he, Ole? In februari wordt Ole 
vier.  
Ook Ferran is deze week vier geworden en hij startte op vrijdag. Het wordt een gezellig 
drukke boel in 1c!! 
We zijn begonnen met het project “gezond eten”. Het prentenboek “Drakensnot” van Esther 
Miskotte staat hierbij centraal. Wie heeft dat boek en wil het ons lenen? 
We hebben een prachtig nieuw bord in de klas. We hebben er al rijmspelletjes (zie foto) op 
gespeeld en de “schijf van vijf” erop tevoorschijn getoverd. We hebben erop getekend en een 
film over gezond eten gekeken. We zijn er heel blij mee!! 
De kinderen weten al heel veel over gezond eten. In de trommeltjes doen we de hele maand 
januari alleen brood en fruit, he? Vergeet u ook geen namen op de bakjes, bekers en pakjes? 
We hebben de letter “a” op de lettertafel. Van ananas en appel, maar ook mag het de 
“middelste” letter zijn bv. in sap  en kam (dan wel eenlettergrepige woorden!) 
Woensdag as. is het studiedag. De kinderen zijn dan vrij.  

Tot maandag! 
Proost!! Op 2017!! 



Bord verkennen in 1c 

 
 
Groep 3 
Ik wens een ieder een prachtig, liefdevol en gezond 2017! 
Na een heerlijke vakantie zijn we maandag weer vol goede moed begonnen. Fijn om iedereen 
weer te zien! Na alle verhalen zijn we rustig aan weer aan de slag gegaan. De kinderen 
hebben allemaal een nieuwe plek gekregen, altijd best spannend. 
Met het begin van het nieuwe jaar zijn we ook weer gestart met de Gezonde maand. We 
hebben gesproken over de schijf van 5, dat is wel heel cool op het nieuwe bord. Denkt u aan 
de inhoud van de bakjes… 
Met lezen zijn we gestart met kern 6, de kern waarin we de laatste letters leren. Spannend 
hoor! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Wat fijn om iedereen weer gezond en uitgerust  maandag te zien! 
Januari is de gezonde maand, wat goed dat alle kinderen een gezond hapje  mee hadden. We 
hebben geteld en gekeken wat iedereen had meegenomen, van wortel tot kiwi tot een 
gekookt ei. 
Het eerste schrijfschrift is uit, het is vandaag mee naar huis, leuk om even met uw kind door 
te nemen. Alle hoofdletters zijn nu aangeleerd. In het nieuwe schrijfschrift gaan de kinderen 
met pen schrijven. Ze krijgen er van ons eentje , maar ze mogen ook met vulpen of met een 
stabilo schrijven. Deze mogen ze van thuis meenemen.  
Met (s)taal zijn we begonnen met een nieuw thema”klein”. We hebben de eerste les de 
betekenis gezocht  van woorden die gaan over klein. Hoe kun je die vinden? 
Verkleinwoorden komen ook aan bod. Dat een jonge leeuw welp heet was voor veel 
kinderen nieuw. Ook het verschil tussen klein en jong  is duidelijk aan bod gekomen. (een 
kleine koe is een koetje, een jonge koe is een kalf) 
 Met rekenen zijn we in het nieuwe blok begonnen met de tafels van 3 en 4 De kinderen gaan 
een som halveren (10 keer 3 wordt 5 keer 3), verdubbelen (2 keer 3 wordt 4 keer 3), of 1x 
meer of 1x minder. Dit alles om snel en slim te leren! We hopen dat alle kinderen rond de 
voorjaarsvakantie voor deze 2 tafels een sticker hebben behaald. 
Dank moeders voor het luizenpluizen donderdagmorgen! 



Dank moeders en oma van Max voor de hulp met borduren. Volgende week donderdag gaan 
we daar weer verder mee  van 14.00 uur tot 14.40 uur. Als u wilt meehelpen, graag! Vaders 
zijn natuurlijk ook welkom. Graag even bij ons melden. 
Dinsdag gaan we weer met de klas zwemmen, denkt u  aan de zwemkleding? 
 
Groep 5 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Wat was het fijn iedereen na de vakantie 
weer te zien! Ontzettend leuk de enthousiaste vakantieverhalen van de kinderen te horen. 
Het nieuwe smartbord zorgt soms nog voor grappige situaties, maar we zijn er inmiddels al 
aardig aan gewend. De eerste week is er ook weer hard gewerkt. Met rekenen hebben we 
blok 5 afgerond en zijn  we nog steeds bezig met het oefenen van verhaaltjessommen. Met 
spelling zijn we aan de slag gegaan met woorden met de -ij en -au(w). Daarnaast zijn we nog 
steeds volop aan het oefenen met de apen en ballen woorden.  Dit blijft voor een aantal 
leerlingen een lastige categorie. De muziekles van de jarige juf Annelies was woensdag ook 
een succes! Volgende week dinsdagmiddag hebben we weer zwemles, graag aan de 
zwemspullen denken. Volgende week woensdag hebben de leerlingen een vrije dag, i.v.m. 
een studiedag.  Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Allereerst voor iedereen een goed en gezond 2017! 
Als eerste nog even een 2016-dingetje.  De door de kinderen getekende dropverpakkingen 
“ontdekkingsreizen” zijn in de fabriek goed ontvangen. We hebben een prachtige brief 
gekregen met een heerlijke doos lekkers voor groep 5 en 6. Na de gezonde maand gaan we 
daar lekker van genieten! 
2017 Begon met een prachtig nieuw schoolbord, heel fijn! Heerlijk om iedereen weer te zien, 
Philip W. ook ,maar helaas zit hij in een rolstoel na een ongelukkige val tijdens de 
wintersport. Na alle vakantieverhalen  zo weer de draad opgepakt en volop aan het werk. Juf 
Didwi heeft haar eerste lessen gegeven,  hoe zat het ook alweer met de breuken en hoe vind 
ik de kernzin in een verhaal.  
De gezonde maand is gestart, fruit of een boterham in het trommeltje zou heel fijn zijn! 
Reminder: A.s. donderdag 19 januari om 20.00 uur is er in de klas een ouderavond van de 
OOK-training. Inloop vanaf 19.45 uur. 
Vraag: We zijn op zoek naar nieuwe stripboeken/Donald Duck tijdschriften…. wie o wie 
heeft nog iets voor ons in de kast thuis? 
Als laatste…...denkt  u er aan dat het a.s. woensdag studiedag is, de kinderen zijn die dag vrij! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 17 januari: Aardrijkskunde Hoofdstuk 2, bladzijde 14 t/m 24. Bladzijde 24 is de 
samenvatting van dit hoofdstuk. 
 
Groep 7 
Allereerst de beste wensen voor 2017! Na een heerlijke vakantie zijn we in de klas weer vol 
aan de slag geweest. Meester Arjan was er de hele week in verband met zijn stageweek.  Ook 
het digibord was nieuw. In de klas hangt een gloednieuw touchscreen, fijn! Met rekenen zijn 
we vrijdagmiddag  naar buiten gegaan en zijn onder andere de oppervlakte van het plein en 



de speeltoestellen door de verschillende groepen berekend. Déanne heeft als eerste haar 
nieuwskring gedaan, complimenten!  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 17 januari: redactiesommen 14 
Donderdag 19 januari: Topografietoets Frankrijk, Spanje en Portugal 
Vrijdag 20 januari: Goed begrepen les 14 
 
Groep 8 
Ja ja! We zijn weer begonnen. Na een rustige start (maandag) knallen we meteen het nieuwe 
jaar in. Namens ons de beste wensen voor 2017! 
Waar we de laatste twee weken een hoofdstuk Aardrijkskunde hebben gedaan, zullen we nu 
doorgaan met Geschiedenis. We duiken in de “Franse Tijd”.  
 
Huiswerk: 
Maandag: Redactie Sommen 14 
Donderdag: Spelling 18 
Vrijdag: Begrijpend Lezen D15 
 


