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foto van de week 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Hoe ziet ons zonnestelsel eruit?  
Kinderen van groep 7/8 laten dit ieder op hun eigen manier zien 
 

 

 
 

 
 
Uit de teamkamer 

 
Laatste dag Jeannette 

Vanochtend was Jeannette voor het laatst bij ons op school. Jeannette heeft nieuw werk 
gevonden. Ze gaat werken bij de nieuwe dierentuin ‘Wildlands’. We wensen haar veel succes met 
haar nieuwe baan en hopen haar nog een keertje terug te zien. Jeannette bedankt voor je 
bewezen diensten.  
 

 

Agenda 
 

Di. 2 febr. Papiercontainer 
Do 4 febr.  Workshop ‘theater’ gr 1 t/m 8 

Ma. 8 febr. Carnaval op school kinderen om 12 uur vrij 
 

Aanwezigheid  directie  en MIB-er  
 
 Anja  donderdag  en vrijdag  

Marian  dinsdag en woensdag  
  
 

http://www.rkbsdehoeksteen.nl/


 
 
Nationale Voorleesdagen 
A.s. maandag 1 februari zullen we dit openen met een voorleeslunch. De leerlingen hoeven deze 
dag geen lunch van huis mee te nemen, broodjes en drinken krijgen de leerlingen op school. Voor 
het eten zal er een prentenboek voorgelezen worden aan alle leerlingen door een speciale gast en 
we verklappen nog niet wie dat is! 
We gaan de komende week veel aandacht besteden aan voorlezen. De leerlingen die al kunnen 
lezen, zullen de jongere leerlingen gaan voorlezen. Ook zal er in elke klas een voorleeswedstrijd 

georganiseerd worden. De winnaar van elke klas zal gehuldigd worden op maandag 8 februari 
(i.p.v. donderdag 4 februari zoals eerder vermeld stond) en daarmee sluiten we deze gezellige 

voorleesdagen af. 
Het wordt vast een week met veel (voor)leesplezier!! 

 
Vastenactie 

Alle kinderen moeten een leeg vla/melkpak of lege plastic fles meenemen 
(zie foto). Dit jaar krijgen de leerlingen niet het vertrouwde vastendoosje, 

maar dit keer gaan de kinderen zelf een vastendoosje knutselen. Op 
Aswoensdag, 10 februari, begint de vastentijd en zullen we tot aan Pasen 
i.p.v. Trefwoord lessen over de vastenactie geven. 
 

 
 

 Uit groep 1 en 2 
Thema Gezondheid: 

Dit is de laatste week dat we aan het thema gezondheid gewerkt hebben. De leerlingen hebben 
een paar keer een ‘vreemde dokter’ op bezoek gehad. De leerlingen hebben de dokter geholpen 

met het tellen van de pillen, de pillen te verdelen (splitsoefeningen) en ze hebben ook geholpen 
toen de inhoud van de dokterskoffer in een bak terecht was gekomen met allerlei andere spullen, 

door alle spullen goed te sorteren. 
We hebben bij de muziekles o.a. met ritmestokjes, verschillende ritmes gespeeld:  

- boem, boem, boem boem (ritme van een kloppend hart) 
- ziek, zo ziek ik lig in bed  

- hele hoge koorts 
Ook hebben we met de ritmestokjes geïmproviseerd op de grieprap. 

Bij de taallessen hebben we o.a. weer een nieuwe letter geleerd: n 
De leerlingen mogen weer iets meenemen voor de letter tafel waarbij je de n hoort. De spullen 

van de letter a hebben we weer meegegeven. Leuk dat Marit een afwasborstel had meegenomen 
en Madelief een tas. 
Volgende week gaan we werken over het thema ‘familie’. 
 
Engels 

De woorden die deze week centraal stonden (gedeeltelijk herhaling): ears, eyes, nose, head, hair, 
hand, finger, foot, arm. 

 
 

 



Gymnastiek op iedere donderdagmiddag in de sporthal. 
We gaan iedere week op donderdagmiddag samen met groep 3/4 naar de sporthal. Dus de 
kinderen kunnen voortaan iedere week hun gymspullen meenemen. Als de kinderen geen 
schoenen mee hebben, nemen we ze mee uit het speellokaal. 
 

 Uit groep 3 en 4  

Spelling 
We hebben alle 12 categorieën die in groep 4 aanbod komen behandeld. Deze categorieën 
worden tot aan de zomervakantie herhaald en uitgebreid. We leren volgende week het 
langermaakwoord met –b woorden, denk aan eb, heb, rib enz. 

 
Lezen  

We herhalen de sch- woorden en leren het woordje ring. In groep 4 hoort hier de afspraak 
zingwoord bij als bij ding-dong. Deze afspraak leert groep 3 ook alvast. Daarnaast leren we 

woorden te lezen die eindigen op –d en –b. 
 

Voorlezen 
Maandag starten we met de nationale voorleesdagen. In de klas oefenen we met voorlezen in 

kleine groepjes en voor de klas. Volgende week gaan we ook aan de kleuters voorlezen.  

 Uit groep 5 en 6 
Gym 

We merken tijdens de gym dat steeds meer kinderen niet gaan douchen. Alleen met medische 
redenen hoeft uw kind niet te douchen. Graag zou ik hier een mail over ontvangen als dit nog niet 

bekend is bij mij. 
 
Blink 

De leerbladen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur kunnen de kinderen vinden op 
www.blinkstart.nl . 

 
Toetsen: 

2 februari: topo 
 

Uit groep 7 en 8 
Toets 
Dinsdag 2 februari Engels H6, oefenblad is inmiddels meegegaan. 

 
Woensdag 10 februari 

Op woensdag 10 februari hebben we een high tea/pyjama dag. De kinderen mogen deze dag in 
hun vrije tijdskleding/ pyjama op school komen. Een aantal kinderen heeft aangegeven iets lekkers 

te willen voorbereiden en mee te nemen. Mocht het niet lukken dan hoor ik dit graag.   
 

http://www.blinkstart.nl/


Voorlezen 
Volgende week wordt er in de klas een voorleeswedstrijd gehouden. De kinderen mogen daarna 
hun stem uitbrengen op de beste lezer van de klas. Ook zal er worden voorgelezen aan de 
kinderen van groep 3/4.  


