Belangrijke data:
-

Maandag 5 t/m zondag 11 februari: Gezin-School-Kerkweek
Zondag 11 februari om 10.00 uur in de Westerkerk: Gezinsdienst als afsluiting van de
Gezin-School-Kerkweek

Jarigen deze week:
- 6 februari: Valentino Banse uit groep 4
- 7 februari: Anna den Boer uit groep 4
- 7 februari: Lotte Dekker uit groep 8

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 8 februari.

Kanjerregel volgende week:
Niemand speelt de baas!

Algemeen
Ziekte en inval
Gelukkig zijn alle leerkrachten die zich ziek hadden gemeld weer volop aan het werk.
Daarmee is de rust in de groepen weer teruggekeerd en kunnen de kinderen weer les
krijgen van hun eigen juf(fen). De griepgolf is echter nog lang niet voorbij. We merken
dit ook door het aantal ziekmeldingen van kinderen. De afgelopen ziekteperiode hebben

we een groep bij andere groepen kunnen onderbrengen. Dit, samen met het gegeven dat
een aantal collega’s kon invallen, heeft er voor gezorgd dat we geen kinderen naar huis
hoefden te sturen. Dit gebeurt op tal van scholen al wel. En in Zeeland is zelfs een
school die zo hard getroffen werd, dat ze de school helemaal hebben gesloten. Laten we
hopen dat het bij ons niet zo ver komt.
Het is u ongetwijfeld opgevallen dat juf Yvonne steeds vaker en steeds langer op school
is. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat het goed met haar gaat. Op dit moment
verzorgt juf Yvonne al op twee ochtenden de lessen. We hebben de hoop dat dit
binnenkort nog uitgebreid kan worden. We zijn blij dit te kunnen melden. We zien er
naar uit dat ook juf Yvonne haar werkzaamheden weer als vanouds op zal pakken.

Verlof juf Margot
Volgende week zal juf Margot nog aanwezig zijn. Daarna zal zij met bevallingsverlof
gaan. Dan kan zij in alle rust op haar tweede kindje wachten. Zoals ik al eerder heb
gemeld is de vervanging geregeld. Groep 7 zal op maandag dinsdag en vrijdag juf Brenda
hebben. Op woensdag en donderdagmorgen zal (zoals het nu is) juf Yvonne blijven
lesgeven in groep 7. Daar komt binnen afzienbare tijd de donderdagmiddag bij. Op de
achtergrond zal meester Rick Bolks ook als vervanger beschikbaar zijn voor het geval
dit nodig is op de woensdag en de donderdag. Als dit niet nodig is, zal meester Rick
andere werkzaamheden doen.
Voor groep 6 betekent dit dat zij wel dezelfde juffen houden, maar dat juf Marleen er
vanaf 12 februari er op maandag, dinsdag en vrijdag is. Juf Brenda komt op woensdag en
donderdag. We zijn blij met de medewerking van iedereen die hierin heeft meegedacht.
Zo hebben we deze inval in deze tijd van krapte toch kunnen regelen.

Zending
Deze week konden we maar liefst €69,65 bij elkaar
optellen voor Danyelu. (iemand had thuis wat gespaard en
kwam een wat groter bedrag brengen, bedankt!)

Gezin-School-Kerk

Volgende week even geen vertellingen uit onze godsdienstmethode, maar Gezin-SchoolKerk-week! Een speciale jaarlijks terugkerende week, waarin we als Gezinnen, School en
Kerk ons met elkaar verbonden weten in de geloofsopvoeding van onze kinderen. We
vertellen en werken op school over het thema: “Elia, in vuur en vlam!” De vertellingen
gaan over de profeet Elia en ze staan in het Bijbelboek 1 Koningen. U kunt thuis
meedoen via het gezinsboekje dat alle kinderen op vrijdag 2 februari meekrijgen. Het is
een soort dagboekje, waarin voor elke dag een leesstukje staat om thuis te lezen. Er
staan ook puzzeltjes en kleurplaten en tekeningen in. Doet u thuis mee? De afsluitende
kerkdienst is op zondag 11 februari. Ds. Verboom vertelt dan ook over Elia. Hij komt op
woensdag 7 februari op school om kennis te maken met de kinderen en om over zijn werk
als dominee te vertellen. Zo bereiden we ons samen voor op de gezinsdienst. De dienst is
in de Westerkerk en begint om 10.00 uur. We zingen samen liedjes die we op school
hebben geleerd, kinderen hebben werkjes gemaakt die in de kerk hangen en kinderen
helpen met collecteren en met het lezen uit de Bijbel. U ontvangt in de gezinsweek nog
een uitnodiging op papier, maar dan bent u nu alvast op de hoogte. Komt u ook? We
zouden het heel fijn vinden als u erbij bent met uw kind, dus: WELKOM!!!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Wat gezellig was het tijdens het Nationaal Voorleesontbijt.
Wat fijn dat er van alle kinderen een moeder/oma/papa aanwezig was. Heel erg bedankt,
allemaal!

Tijdens de Nationale Voorleesdagen hebben we veel moeders/opa's gehad die bij ons
hebben voorgelezen. Allemaal heel erg bedankt!

(zie foto's)

We zijn ook bezig met de toetsen voor de kinderen van groep 2. Juf Helma zal dan in de
kleutergroep zijn, samen met juf Kim. De toetsen zullen in het lege lokaal, naast groep
1/2a, worden afgenomen. Het is altijd heel spannend, maar we wisselen inspanning af
met ontspanning.
Zoals u hebt gehoord is er een verandering omtrent het rapport voor de kinderen van
groep 1. We kunnen ons voorstellen dat u wel heel graag wilt weten hoe het met uw
kind/eren gaat. Neemt u dan even contact op met de juf om een afspraak te maken.
De kinderen van groep 2 worden ingedeeld voor de 10 minuten gesprekken en ouders
waarmee een vervolggesprek zou plaatsvinden, krijgen ook een uitnodiging.

We hopen dat u zich al hebt aangemeld voor de Workshop van Quintus. De
intekenlijst hangt op de kleuterdeur. U kunt kiezen uit 2 tijden. We hopen dat er
veel ouders zullen komen. Het is op woensdagmorgen 7 februari.

Joël van Keulen wordt 1 februari 4 jaar en Julliano Bien op 6 februari. Joël en Julliano
van harte gefeliciteerd en welkom bij ons op school. We hopen dat jullie het heel
gezellig zullen hebben.

Vooruitblik:
* Woensdag 7 februari: ds. Verboom komt bij ons in de groep om te vertellen over zijn
werk als ds.
* Woensdag 7 februari: Workshop Quintus.
* Zondag 11 februari: Afsluiting van Gezin-School- Kerk week om 10.00 uur in de
Westerkerk

Nieuws uit groep 3:
Maandagochtend 5 februari volgen wij een workshop van Quintus in de klas. Het is een
workshop ‘Prentenboek’. In de klas maken wij een stapelverhaal en dit verhaal wordt
gebruikt tijdens de workshop. U ontvangt op korte termijn een uitnodiging om een keer
te kijken naar onze presentatie n.a.v. deze workshop.
Zou u er aan willen denken de kinderen a.s. maandag oude kleren aan te laten
trekken?!

***** GEHEIM *****
Op donderdagmiddag 22 februari organiseren wij voor de kinderen van groep 3 het
letterfeest! Maar…hier weten zij nog niets van!
Zou u deze datum in uw agenda willen noteren want ook u wordt uitgenodigd om een
gedeelte van deze middag met ons mee te vieren dat de kinderen nu álle letters hebben
geleerd. Een GEHEIME uitnodiging volgt 
Veilig leren lezen
Alle letters zijn nu aangeleerd! De ‘ei’ was de laatste in het rijtje van in totaal 34
letters. En nu is het belangrijk om deze letters er in te ‘slijpen’, te automatiseren.
Zowel voor het lezen als voor het schrijven (dictee, spelling).
Wanneer u met uw zoon/dochter naar de bibliotheek gaat om leesboeken
te lenen wil ik u adviseren om vanaf nu boeken met de sticker M3 mee te
nemen. Deze sticker vindt u op de rug van het boek.
Begin groep 3 adviseerden wij de S-boekjes te lezen met uw kind maar u
kan nu overgaan op de M3 (midden groep 3) boekjes. In deze boekjes
komen namelijk de tweetekenklanken zoals de ui, eu, ie, oe etc. ook naar
voren.
Oproep
Wij zijn op zoek naar een aantal leesouders.
Heeft u op een vaste dag in de week de tijd om met twee leerlingen te lezen?
Graag houden wij de volgende tijd aan: 08.30 uur – 08.45 uur.
Mocht u het leuk vinden én kunnen; graag opgeven bij de leerkrachten!

Nieuws uit groep 4:
Deze week en waarschijnlijk volgende week zijn we nog druk met de toetsen. Door de
griepgolf lopen we een beetje uit. Ook ons gewone werk gaat door. We hebben het
bijvoeglijk naamwoord geleerd met taal. Met spelling oefenen we woorden met aan het
eind een d of een t. Onze tafels en stoelen en kasten hebben we gemeten. We weten dat
1 meter 100 centimeter is. Dus voor elke rekenles pakken we onze liniaal en oefenen we
even door iets te meten. De Nationale Voorleesdagen sluiten we vrijdag af. Bedankt alle
ouders en opa's en oma's voor het voorlezen. Vrijdag mogen de kinderen hun
lievelingsboek en eventueel een lekker kussen meenemen. Ze mogen dan in de klas een
lekker plekje zoeken om in hun lievelingsboek te lezen.

Nieuws uit groep 5:
De toetsen zitten er bijna op! Door griep van kinderen en juf zijn we er nog niet
helemaal doorheen, maar we zijn er bijna!!! Volgende week gaan we verder met
Begrijpend Lezen en een aantal kinderen dat ziek was tijdens een toets moet nog wat
afmaken of inhalen. Er is hard gewerkt, heel fijn!

De komende week gaan we met rekenen verder met het maken van sommen als 184+236
en 987-254. Ook de tafels blijven we oefenen, waarbij de nadruk ligt op de tafel van 7.
Wilt u thuis met uw kind de tafels blijven oefenen?
Op donderdag krijgen de kinderen weer een huiswerkblad voor begrijpend lezen mee.
Dat moet op donderdag 8 februari weer mee naar school. Fijn dat veel kinderen het op
tijd weer meenemen en dat ze zo goed oefenen, bedankt voor uw ondersteuning!!!
Boekbesprekingen:
- Vrijdag 2 februari: Milan
- Maandag 5 februari: Naroa
- Vrijdag 9 februari: Jeron
Vooruitblik:
- Woensdag 7 februari: Bezoek ds. Verboom aan onze groep

Nieuws uit groep 6:
Komende week ronden we voor zowel taal als spelling thema 4 af. We hebben het in de
klas over woorden met een eind –d (hond), de regel van de jager en de regel van de
bakker. We oefenen hier tijdens onze wekelijkse dictees goed mee. Als u thuis wilt
oefenen kunt uw kind dit makkelijk online doen. Ga dan naar www.schoolbordportaal.nl
daarna kies je de methode Taal Actief 4
pellingscategorie (categorie: 21, 22, 23). Kies een dictee en
typ de woorden in. Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden, zodat er op verschillende
niveaus geoefend kan worden. Komende weken zullen we weer veel oefenen met de
tafels. We hebben deze week verschillende spelletjes gedaan samen. Dit kunnen ze ook
thuis spelen. Sommige kinderen hebben dit zelfs al gedaan. Fijn!

Nieuws uit groep 7:
De cito’s worden deze week afgerond en volgende week starten we weer met het
‘normale’ lesrooster. Met taal en spelling werken we aan de zinsdelen. Voorbeelden
hiervan zijn persoonsvorm, gezegde, onderwerp, lijdend voorwerp. Met name het lijdend
voorwerp vinden veel kinderen nog lastig te vinden in de zin.
Bepalingen van tijd en plaats, hulpwerkwoorden en beeldspraak komen aan de orde.
Bij spelling maken we maandag weer een dictee. De volgende spellingregels worden
hierbij gevraagd: gebruik van hoofdletters, woorden zoals garage, woorden zoals
majesteit en snelheid. Ook krijgen de kinderen weer een dictee in de werkwoorden
zowel in de tegenwoordige tijd als de verleden tijd.
Bij Wizwijs gaan we het onder andere hebben over priemgetallen, procenten en de
informatie uit de context goed kunnen toepassen bij een rekensom.

De toets van Natuur en Techniek is goed door iedereen afgerond. Na de
voorjaarsvakantie zal een start gemaakt worden met thema 2 waarbij de kinderen zich
voornamelijk gaan bezig houden met proefjes.
Met geschiedenis hebben we een muurkrant gemaakt over het leven van Anne Frank. Dit
vonden veel kinderen erg leuk en interessant. Komende week hebben wij het over het
verzet. Dan zal daarna ook de toets volgen. Wij gaan het leerblad volgende week in de
klas behandelen en we bedenken samen leervragen. Dit helpt ons om te leren leren.
Vorige week is het leerblad van Engels al meegegaan. Aanstaande maandag hebben de
kinderen een toets hiervan. Misschien is het mogelijk om uw kind te helpen!

Nieuws uit groep 8:
Het zonnetje van de week
Het zonnetje van de week is Lotte! Lotte is creatief, ze is aardig en slim!
Belangrijke data:
-

2 februari: huiswerk
2: februari: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling >
spelling l oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 >
14 l –iaal –ieel –ueel -eaal, 15 l lemmeten monniken kieviten , 16 l open
lettergreep en 17 l gesloten lettergreep)

-

12 februari: toets AK

-

22 februari: werkstuk

