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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

- Maandag 6 februari 

- Dinsdag 7 februari 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Belangrijke data 

18-26 februari Voorjaarsvakantie 

28 februari Oudergesprekken 

2 maart  Oudergesprekken 

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1/2a 

Nieuwe stagiaire: 

Op maandag en dinsdag komt juf Janina bij ons 

stagelopen. Juf Janina zit in het 3de jaar van de 

Pabo.  

 

Groep 2 heeft vandaag de letter o geleerd. 

Op vrijdag mogen de kinderen spullen meenemen 

waarbij je de o vooraan of in het midden hoort. 

 

Groep 3/4 

Groep 3 

Lezen 

We zijn druk bezig met het automatiseren van de 

letters t/m kern 6. 

Uw kind heeft een oefenboekje meegekregen (zie 

Facebook) waarop staat welke letters uw kind nog 

lastig vindt zodat u uw kind thuis ook kunt helpen. 

Dagelijks 5 minuten is voldoende. Weet uw kind 

een letter niet? Zeg het voor en laat de letter re-

gelmatig tussendoor terug komen. 

Het is zeer belangrijk dat uw kind de letters vlot 

kent voor het vloeiend leren lezen. 

In de klas hangt op het prikbord een naamknijper 

bij de letters die uw kind beheerst. Veel kinderen 

raken in de war met b en d, ie en ei, eu en ui. 

 

Rekenen: huisnummers en hoofdrekenen 

We hebben een rekenwandeling gemaakt om de 

huisnummers te oefenen. Ook besteden we ko-

mende tijd aandacht aan het hoofdrekenen t/m 10 

en 20 en eventueel hoger. 

 

Groep 4 

Bieb bezoek 

Aanstaande woensdag gaan we naar de bibliotheek 

om een leesboek uit te zoeken. Zou u willen aange-

ven of u kind lid is van de bibliotheek (lidmaat-

schap is gratis) en het pasje mee willen geven. 

Deze kunt u dinsdagmiddag of woensdagochtend 

afgeven bij juf Suzanne 

 

Spreekbeurten 

Na de voorjaarsvakantie starten we met spreek-

beurten. De kinderen krijgen momenteel de gele-

genheid om zich te orienteren op een onderwerp. 

Volgende week maken we een rooster met leer-

lingen en onderwerpen voor de spreekbeurten na 

de vakantie. Per email en brief krijgen de leer-

lingen informatie mee over het houden van een 

spreekbeurt. 

 

Rekenen 

Vorige week zijn we gestart met deelsommen, hier 

oefenen we flink mee. Daarnaast zijn we druk be-

zig met het oefenen en leren van sommen tot 100. 

 

Lezen 

Lezen is belangrijk, maar vooral leuk! De leesvaar-

digheden worden gestimuleerd door het maken van 

zoveel mogelijk leeskilometers. De kinderen mogen 

een boek uitzoeken uit de bibliotheek en mogen 

deze thuis gaan lezen. Als deze uit hebben, mogen 

ze hier een korte boekbespreking over houden. 

Hier volgt volgende week, tezamen met de info 

over de spreekbeurten, meer info over. Met be-

grijpend lezen lezen we elke week nieuwsbegrip. 

Vraag uw kind maar eens, ze weten vast wel iets te 

vertellen over de hypermobiel. 
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Spelling 

Met spelling zijn we aan het oefenen met woorden 

met ij en ei en woorden eindigend op oor/eer/oor. 

Naast het schrijven van de woorden, springen we 

de woorden en doen we er leuke spelletjes mee. 

 

Eten en drinken 

Soms zie ik nog steeds heerlijke koekjes en snoep-

jes in de broodtrommels. De kinderen krijgen deze 

helaas weer mee terug naar huis. De fruitpauze is 

voor fruit en tussen de middag een broodje (met 

eventueel een ontbijtkoek of liga). We hebben 

ontzettend veel fruit gegeten afgelopen weken, de 

kinderen smullen van appels, peren, meloen, ananas, 

wortelen en tomaten. 

 

Groep 7 

Maandag 13 februari hebben we de toets van 

Naut! De samenvatting is afgelopen maandag mee 

naar huis gegeven. 

Meenemen voor rekenen 

Volgende week gaan we met rekenen werken over 

liters, kubieke meters, decimeters en centimeters. 

Ik heb aan de leerlingen gevraagd of ze ´iets’ mee 

willen nemen waar cl, l enz. op staat.(bv. Melkpak, 

maggiflesje enz. Wilt u uw kind helpen onthou-

den??!! 

Groep 8 

In de week voor de voorjaarsvakantie zullen de ge-

sprekken van groep 8 plaatsvinden.                    

Volgende week krijgen de leerlingen briefjes mee.    

De rapporten worden na de vakantie meegegeven. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het team wenst u een 

fijn weekend!  
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