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Weekbericht schooljaar 2016-2017 30 januari -05 februari 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
16-02-2017 Groep 1 en 2 vrij vanaf 12.00 uur Groep 1 en 2 

17-02-2017 Carnaval 8.30 uur Groep 1 t/m 8 

13-02-2017 Studiemiddag team, leerlingen vrij 12.00 uur Let op: 
peuters wel naar school! 

24 februari Lichtjesoptocht 18.30 uur Alle belangstellenden 

18 tm 26 febr. Voorjaarsvakantie 14.30 uur Alle leerlingen 

 

Jarig deze week 
Geen jarigen deze week 
 
Carnaval 
Vrijdag 17 februari zullen we carnaval vieren op school. Alle kinderen 
mogen dan verkleed komen.  
De kinderen van groep 1 en 2 zullen donderdagmiddag vrij zijn en 
worden op vrijdagochtend om 8.30 uur weer verwacht. 
Alle peuters zijn die vrijdag welkom vanaf 10.15 uur tot 11.00 uur. Ze 
mogen dan even verkleed langskomen en alle kinderen komen 
bekijken en meedoen in de polonaise, als ze dit willen.  
De carnavalsvereniging ‘De Kainbongels’ zullen ook vanaf 10.15 uur 
aanwezig zijn.  
  

Aanwezigheid directie & Ib-er 

Anja maandagmiddag 

Truida Maandag dinsdag woensdag donderdagochtend 

Linda Maandag 
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Voorleesontbijt. 
Het voorleesontbijt was een succes! Juf Lida heeft prachtig voorgelezen en we hebben samen heerlijk 
ontbeten. Via deze weg willen we de ouders bedanken die hebben geholpen ons voorleesontbijt weer tot 
een succes te maken. BEDANKT! 
 
Nieuws van de verkeersbrigade 
Deze week wordt er een brief meegegeven met daarop de 
mogelijkheid u op te geven als brigadier. In deze brief wordt ook 
gepolst wat uw mening is over deze service die wij bieden. Om een 
zo compleet mogelijk beeld te krijgen over wat er leeft willen wij u 
als ouder/verzorger vragen deze brief ingevuld weer in te leveren 
bij de leerkracht. 
Op 15 februari komt de verkeersbrigade in zijn huidige 
samenstelling bijeen om samen te kijken in welke vorm en welke 
leden we verder gaan.  
Dit is overigens een andere datum dan de vermelde datum in de brief! 
 
Oudergesprekken. 
In de week voor de voorjaarsvakantie vinden de oudergesprekken plaats. Bij de leerkracht hangt vanaf 
woensdag een briefje waarop u zich kunt inschrijven. Ouders die zich niet inschrijven krijgen een 
uitnodiging van de leerkracht.  
 
Delen Facebook 
Wij hebben als school een Facebookpagina waarop we regelmatig berichten/ foto’s plaatsen. Wij willen u 

vragen als ouders/verzorgers deze berichten zoveel mogelijk te delen. 
Op deze wijze hopen wij samen met uw hulp de school nog meer op de 
kaart te zetten. Namens het team alvast bedankt! 
 

 

Wijziging aanwezigheid Anja. 
Anja zal vanaf volgende week elke maandagmiddag aanwezig zijn i.p.v. de donderdagochtend. 
 
Sparen voor het goede doel. 
Bij de ingang van de school staat een rietenmand. Wij willen u vragen om zo 
veel mogelijk plastic doppen in deze mand te doen. Door deze doppen te 
verzamelen, steunen we ‘Stichting hulphond’. Een super initiatief van Maria, de 
moeder van Jo-Ann. Samen hopen we als school dan ook een positieve bijdrage 
te leveren aan dit doel. Wij hopen op uw medewerking. 
 

Uit de peutergroep  
Nationale Voorleesdagen 1 
Ook in de peutergroep gaan we aan de slag met de Nationale Voorleesdagen. Woensdagochtend hebben 
we gezamenlijk met alle leerlingen geluisterd naar het boek ‘Broertje te koop!’ 
In de groep wordt al heel veel voorgelezen. Hierbij kun je ze heel goed betrekken. 
Door het boek interactief aan te bieden. Dat wil zeggen, met allerlei voorwerpen 
en bijv. knuffels, poppen te gebruiken welke ook in het boek voorkomen. Veel 
vragen te stellen. Dingen aan te laten wijzen. Bijpassende liedjes te zingen. En 
soms kennen de kinderen het boek al zo goed, dat ze het zelf willen ‘voorlezen’. 
Ook wij gaan om de week naar de Bibliobus om boeken te ruilen.  
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Nationale Voorleesdagen 2 
In het kader van de Nationale Voorleesdagen, willen we graag een voorbeeldles geven waarbij we laten 
zien hoe een prentenboek aangeboden kan worden en daarbij handige tips geven. U bent komende 
woensdag (1 februari) van harte welkom vanaf 11.40 uur in de klas. Graag tot dan! 
 

Spelen en werken 
We hebben de afgelopen week weer ontzettend veel leuke dingen gedaan. Prachtige winterwerkjes 
gemaakt. Spelletjes gedaan en gespeeld in het Speellokaal. 
Daar hebben we vrij gespeeld met de ballen en de hoepels en een muziekspel gedaan. Een heel groot 
succes. Wat heerlijk dat we ons kunnen uitleven in het Speellokaal, wanneer het buiten te koud is. 

 

Uit groep 1 en 2 
Veterstrikdiploma 
Nienke uit groep 1 heeft vorige week haar veterstrikdiploma gehaald! Een knappe prestatie! 
 
Prietpraat 
Juf laat een knutselwerkje zien die ze op Facebook gezien heeft en die ze gaan maken. Antoni zegt tegen 
Stern ‘heb jij ook feestboek’?  
 
Thema Sneeuw en ijs 
We hebben afgelopen woensdag mooie pinguïns gemaakt met de opa’s van ’t Turfhuus. Dit was heel 
gezellig en leuk. Ook hebben we daar het boek gelezen van de mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept 
heeft. Wat hebben we gelachen! Tot slot nog even bowlen…..het was weer superleuk! 
 
Nationale Voorleesdagen 
In het kader van de nationale voorleesdagen, willen we graag een voorbeeldles geven waarbij we laten zien 
hoe een prentenboek aangeboden kan worden en daarbij handige tips geven. U bent komende woensdag 
(1 februari) van harte welkom vanaf 11.40 uur in de klas. Graag tot dan! 

 

Uit groep 3 en 4 

Toetsen 
Vorige week stond in het weekbericht dat 31 januari het dictee is. Deze datum klopt niet. Hij wordt verzet 
naar dinsdag 14 februari. 
 
Rekenen  
De leerlingen hebben deze week kennisgemaakt met Waku waku. Waku waku is een 
sommenvogel die alleen maar het antwoord kan zeggen. Deze week hebben we 
sommen bedacht die uitkomen op 10. Het is heel mooi om te zien welke sommen de 
leerlingen maken die eindigen op 10. Iedere leerling doet mee op zijn eigen niveau. Dit 
zijn een aantal voorbeelden van gemaakte sommen: 
5 + 5 6 + 4 10 + 0 11 – 1  20 – 10   50 – 40  100 – 90  102 – 92  10 x 1   de helft 
van 20   1000 – 990  
 
Nationale voorleesdagen 
We zijn al veel aan het lezen in de klas. Aankomende maandag gaan we de kleuters en de peuters 
voorlezen. Houd de website en de Facebookpagina in de gaten voor de foto’s.   
 



Uit groep 5 en 6 
Rekenen 
De kinderen zijn deze week bezig geweest met verhaalsommen. Dat is vaak 
nog lastig, want er staan meerdere sommen in het verhaal. Dus dit is ook een beetje begrijpend lezen erbij. 
Wilt u dit extra oefenen met uw kind, dan kunt u via www.redactiesommen.nl werkbladen printen en 
oefenen. 
 
Spelling 
De kinderen van groep 6 hebben deze week het stoffelijk bijvoeglijk naamwoord geleerd, en gaan 
aankomende week alle afspraken herhalen die ze hebben geleerd tot nu toe. 
De kinderen van groep 5 hebben geoefend met de verleden tijd van werkwoorden. Aankomende week 
gaan ze alle geleerde afspraken herhalen. 
 

Uit groep 7 en 8 
Cito toetsen 
Ook aankomende week staat weer in het teken van de Cito M-toetsen. Zorg er voor dat de kinderen op tijd 
op bed liggen en dat ze op tijd op school zijn.  
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