
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
De afgelopen week waren veel kinderen afwezig vanwege de griep epidemie. Hopelijk zien wij 
elkaar snel weer op school. Beterschap! 
 
De komende maand staan naast de toetsweken o.a. de volgende punten op de agenda: 
 
12 en 13 februari adviesgesprekken groep 8 
15 februari schaatsen groepen 3 t/m 8 (meer informatie volgt) 
20 februari kijkmiddag thema “Andere culturen” (14:30-15:30 uur, uitnodiging 
volgt) 
23 februari  studiedag team: alle kinderen vrij  
26-02 t/m 02-03 voorjaarsvakantie 
 
Ik wens u veel leesplezier en een fijn weekend toe! 
 
Wietse Algera 
 

Groep 1/2A 
Wat een leuke afsluiting van het thema gezondheid hadden wij deze week! Op maandag is de 
tandarts in de klas geweest, dat was de vader van Laura. De kinderen hebben geleerd hoe ze 
hun tanden goed moeten poetsen. Op dinsdag hebben wij de arm van juf Romana in het gips 
gedaan. Het leek net echt, zo echt dat meester Thijs erin trapte! Op donderdag is de moeder 
van Valérie in de klas geweest, zij is huisarts en kwam hier iets over vertellen.  
We hebben een hartje horen kloppen door een echte stethoscoop. 



 
 
Volgende week beginnen wij schoolbreed met het thema Andere Culturen. Wij zullen dan met 
de klas op reis gaan door de wereld… 
Voor nu een heel fijn weekend 
 
Groep 1/2 B 
Deze week twee andere  juffen in onze groep. De  juffen vonden het heerlijk om met de 
kinderen te werken en vond het een hele fijne groep. De tandarts bracht op maandag een 
bezoek, erg leuk. De kinderen kregen allemaal extra poetsinstructie en om mee naar huis te 
nemen een spiegeltje en een tube tandpasta. Deze week ronden we het thema “gezondheid”af 
in de klas. Dus nog even heerlijk spelen in de apotheek en de dokterskamer! 
Volgende week starten we met de hele school met het thema “cultuur” We gaan weer veel  
nieuwe dingen ontdekken in de wereld. Als u nog verschillende spullen heeft uit andere landen, 
die zijn weer meer dan welkom voor de kijktafel.  
 
Groep 1/2 C 
Wat leuk; de tandarts kwam afgelopen maandag in de klas vertellen over goed tanden poetsen 
en ook hoe je dat moet doen! 



De laatste week van ons thema ziek zijn wordt wel heel echt beleefd; er zijn veel kinderen één 
of meerdere dagen ziek thuis gebleven. Er heerst dus wel wat in ons klasje. Beterschap voor 
alle zieken en we hopen dat iedereen zich volgende week weer helemaal kiplekker voelt! 
Volgende week starten we met een nieuw schoolbreed thema: andere culturen. De kleuters 
maken een reis over de wereld. We zijn dus op zoek naar veel spulletjes uit andere landen voor 
onze thematafel waar we over kunnen vertellen en leren. Als u thuis iets heeft liggen dan 
graag! Ook verkleedkleren over dit thema zijn heel erg welkom…. (hoeden, mutsen, sarong, 
enz). 
Fijn weekend! 
 
Groep 3 
De gezonde maand loopt op z’n einde. Wat fijn dat de kinderen zo gezond gegeten hebben, 
laten we het nog even volhouden… Met het verstrijken van de gezonde maand zal ook de 
appelschilmachine weer uit de klas verdwijnen, dus vanaf volgende week is deze niet meer in 
de groep. 
Het schrijfschrift is uit! In het nieuwe schrift leren we aan elkaar te schrijven! spannend hoor! 
De eerste bladzijdes zijn geschreven en ze zien er prachtig uit! 
Ook het rekenschrift is uit! We starten maandag met blok 7. 
Met lezen is kern 6 afgerond, een belangrijk meetmoment. We hebben een fijn Letterfeest 
gevierd met heuse letterpet, soep met lettervermicelli en letterchipjes. We hebben een 
spannende letterbingo gedaan en een woorden verzin race. Trots op de letterkampioenen van 
groep 3! Het lettercertificaat en oefenkampioen blad, kunt u thuis gebruiken om elke dag even 
(max 10 min) te oefenen met uw kind. 

 
             De letterkampioenen uit groep 3 

 
Volgende week starten we met het thema: andere culturen. in groep 3 en 4 richten we ons op 
de Islam. Mocht u thuis nog boeken, spullen oid hebben wat bij dit thema past dan houd ik mij 
aanbevolen voor onze thematafel. 
volgende week starten we ook met de CITO’s, komende week staat CITO rekenen op het 
program. ik ga ook een begin maken met de AVI toets. Dit is een leestoets die het leestempo 
van een tekst toetst. 
 
 
 
 



Groep 4  
De laatste week waarin we in de klas met het thema “voeding”hebben gewerkt. We hebben 
eo.a. een filmpje gezien: van graan tot brood en werkbladen gemaakt over melkproducten.  En 
wat ontbijten we in de ochtend allemaal? 
Rekenblok 6 is afgesloten met een toets. Er zat ook een onderdeel tafels bij, sommige kinderen 
moesten wel heel lang nadenken voordat ze het antwoord wisten, denkt u aan het oefenen 
thuis? 
Het rekenschrift gaat mee naar huis, leuk om met uw kind even door te kijken. We starten 
volgende week met blok 7. 
 Met spelling zijn we druk bezig met klankgroepwoorden en met het schrijven van woorden 
met een hoofdletter. Wanneer schrijf je een hoofdletter?  Ook oefenen we met  de regel dat de 
f verandert in een v en de s verandert in een z als je van een woord het meervoud maakt:  de 
poes- de poezen.  
de kluif-de kluiven. 
Ook het spellingschrift is uit en mee naar huis. 
Volgende week starten we met een schoolbreed thema “cultuur”.  We gaan weer veel nieuwe 
dingen ontdekken in de wereld over de islam. Ook starten we volgende week  met de 
Cito-toetsen  dus het is fijn als de kinderen fris en uitgeslapen op school komen. Het eerste 
onderdeel is rekenen, elke dag doen we een stukje. De kinderen worden ook getoetst op AVI 
lezen en de drieminutenleestoets. 
Juf Francien was woensdag in de groep, ik had een cursus. Ze heeft o.a. het rekenspel: gok een 
hok gespeeld, de kinderen vonden dat ontzettend leuk. 
De kinderen zijn ijverig aan het borduren, het is leuk om te zien hoe enthousiast ze bezig zijn, 
vooral hun  eigen creatieve ideeën! Het borduurwerkje is mee naar huis gegaan. 
Vrijdagmorgen kwam de moeder van Bruce in de klas met kleine Vince, wat was hij lief! De 
kinderen hebben allemaal vragen mogen stellen en sommige kinderen hebben hem zelfs even 
vastgehouden. 
Denkt u weer aan de zwemspullen voor komende dinsdag? 
 
Groep 5 
Helaas nog steeds veel zieken in de groep, beterschap allemaal en hopelijk tot volgende week!  
Deze week hebben we met rekenen blok 6 afgerond en hebben we volop geoefend met 
contextsommen ter voorbereiding op de Cito van volgende week. Met Staal spelling hebben 
we  nogmaals geoefend met verkleinwoorden op -etje, ´s woorden, de persoonsvorm en nieuw 
deze week, het herkennen van de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. Er is supergoed 
gewerkt!  Deze week hebben we ook weer kunnen genieten van spreekbeurten over de koala, 
de Olympische Spelen en Canada. Top gedaan! Met Engels staat het liedje Call me maybe van 
Carly Rae Jepsen centraal. Er werd al fanatiek meegezongen door de klas!  Ook hebben we 
iglo´s met suikerklontjes gebouwd. Het was best nog een kunst om een stevige iglo te bouwen, 
zie hieronder het resultaat! Ter voorbereiding op het thema ¨Jodendom¨ heeft de groep vrijdag 
een les van juf Mariët gehad over wereldgodsdiensten.  Volgende week gaan we verder met 
het thema aan de slag. Zo komt de opa van Ruben woensdag over het Jodendom vertellen. 
Volgende week dinsdag weer zwemles! Een heel fijn weekend! 



 
 
Groep 6 
Deze week hebben we  op dinsdag met een dagtaak gewerkt. De kinderen krijgen - na 
instructie - een aantal opdrachten die zij gaan maken. Zij plannen individueel de volgorde van 
werken en  gaan daarna zelfstandig aan de slag. Wanneer de kinderen zelfstandig aan het werk 
zijn heeft de leerkracht de ruimte om met individuele kinderen/ groepjes  te werken. De 
kinderen vinden het fijn  zo te werken en zelf verantwoordelijk te zijn.  Leerpunten zijn om niet 
te haasten, kritisch te zijn op eigen werk en te concentreren op de eigen taak. Soms best 
moeilijk maar door te doen worden de kinderen hier steeds beter in! 
We beginnen nu met de Citotoetsen, Rekenen is komende week  als eerste aan de beurt, 
daarnaast beginnen  we ook met de leestoetsen. 
Komende week starten we met het thema andere culturen en in groep 6 staat het Jodendom 
daarbij centraal. As. vrijdag gaan we met auto’s richting Amsterdam om daar het Joods 
Historisch Kindermuseum en een synagoge te bezoeken.  Fijn dat er ouders bereid zijn te 
rijden!! 
 
huiswerk: 
dinsdag 30 januari: tafels 1 t/m 10 en de deeltafels.  
donderdag 1 februari: leren woorden spellingblad ou/au 
 
Groep 7 
De griepepidemie heeft hard toegeslagen in groep 7. Op vrijdag moesten we helaas 10 
kinderen missen. Beterschap voor iedereen en we hopen jullie maandag allemaal weer te zien! 
Aanstaande maandag start het project andere culturen. Groep 7 en 8 gaan zich verdiepen in 
het Hindoeïsme en Boeddhisme. Ook de toetsweken starten maandag. 
Deze week hebben we puntjes nog even op de i gezet en belangrijke stof herhaald.  
Op vrijdag kregen we bezoek van twee leerkrachten van de Nicolaas Beetsschool, om een 
kanjertraining les te bekijken.  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 30 januari: Redactiesommen 15 
Woensdag 31 januari: Goed begrepen 15 
Donderdag 1 februari: Spreekwoorden en gezegden 1 
 
 
 



Groep 8 
Afgelopen week hebben we genoten van de muzikale talenten in deze klas. Met de muziekles 
hebben de kinderen met verschillende instrumenten meegespeeld met de muziek van Angry 
Birds. Dit was ontzettend knap! We kregen vrijdag een raadslid uit de gemeente in de klas. Met 
de taallessen zijn we begonnen met woorden over de buurt. We hebben een mooie link tussen 
de taalles en het bezoek van het raadslid gemaakt. Leuk om te zien dat de kinderen daar 
bewust mee bezig zijn. Volgende week gaan we beginnen met het schoolthema. We gaan in de 
komende weken aan de slag met het Hindoeïsme en het Boeddhisme. Natuurlijk is dit allemaal 
te bewonderen op de kijkmiddag die gaat komen. Helaas waren er deze week een aantal 
kinderen ziek. We hopen dat iedereen volgende week weer op school is.  
De planning voor de adviesgesprekken (maandag 12 en dinsdag 13 februari) is ook verstuurd. 
Onderling ruilen is geen probleem. Willen jullie het dan wel even (via mail) aan ons doorgeven?  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 30 januari: Redactie 16 
Woensdag 31 januari: WW-spelling 25+26 
Donderdag 1 februari: Begrijpend lezen D17 
Vrijdag 2 februari: Toets Topo blok 4 
 


