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 25 januari 2019  Agenda  
 Nummer 19  maandag  28 januari Screening groep 7 schoolarts 

   
dinsdag  29 januari 

Screening groep 7 schoolarts 
MR vergadering 

   
Woensdag 30 januari  

Open dag 
Toets aardrijkskunde groep 7 

   

donderdag  31 januari 

Opening schoolplein en plaatsen van verkeersborden 
Toets Engels groep 6A 
Toets geschiedenis groep 6B 
Toets Engels groep 7/8 

   
vrijdag  1 februari 

Studiedag team! Alle leerlingen zijn vrij! 
Nieuwsbrief nr. 20 

     
     
    
 Jarigen deze 

week: 
 Zaterdag 26 januari Ryan Buijs       groep 8 

   Maandag 28 Januari Juf Leonie van der Lip 
   Woensdag 30 januari Juf Natalie 
     
   

 
 

 Directie  Nieuws van de directeur 
 

Studiedag team 
Op vrijdag 1 februari zijn alle leerlingen vrij vanwege een studiedag van het team.  
 
Zwangerschapsverlof juf Rosemarie 
Afgelopen woensdag was het voor juf Rosemarie de laatste werkdag in groep 8. Zij is met 
verlof gegaan. Meester Adriaan zal vanaf 30 januari iedere woensdag de meester voor groep 
8 zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x x  

dinsdag x     

woensdag x x x  x 

donderdag x  x   

vrijdag -     

 
 

 Groep 1/2 a en 
b 

 Ons thema winter loopt deze week ten einde. 
Als kers op de taart viel er dinsdag zelfs wat sneeuw waar we mee konden spelen.  

 
 
Ons volgende thema wordt ‘de bakker’ 
We gaan een bezoek brengen aan Bakkerij van Maanen en er komt iemand een taart met ons 
bakken. 
Daarnaast gaan we natuurlijk ook knutselen en hiervoor hebben de kinderen een grote 
eierdoos nodig (een voor 10 of 12 eitjes). 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Groep 3  Op woensdag 23 januari was het een feestdag in groep 3. We begonnen met het voorleesontbijt. 

Gezellig eten terwijl de juf een boek voor ging lezen. 
 ’s Middags was dan eindelijk ons letterfeest. De laatste letter , de ei van 
geit, hadden we geleerd. We begonnen met het maken van een letterklep. 
Een soort alfapet. Daarna begon de speurtocht door de school. Op zoek 
naar letters en woorden. Dat was nog niet zo simpel. Maar de kinderen 
hadden ze na 20 minuten toch wel bijna allemaal gevonden. Het oplossen 
van het raadsel was daarna geen probleem 
mee. Tijd voor wat lekkers. Cake versieren en 
met kleurfondant de letter(s) van je naam op 
het cakeje schrijven. Een glas limonade en het 
feest was compleet.   
Tot slot zongen we ons letterlied.  
De letterdiploma’s komen in de rapporten. Knap 
hoor die groep 3.  
 

 
 

Op vrijdag 25 januari gingen 
we naar de kerk. Gelukkig 
hadden we genoeg ouders om 
ons daar heen te rijden. De 
pastoor heette ons welkom. 
We begonnen met een 
speurtocht door de kerk heen. 
We mochten overal zoeken 
naar de voorwerpen op ons 

speurblad. Bij de voorwerpen hing een letter. Makkie!!! We hadden immers net ons letterdiploma 
gehaald.  
Na de speurtocht vertelde de pastoor nog over de voorwerpen die we hadden moeten zoeken. We 
mochten zelfs in de kasten van de sacristie kijken. 

Daarna naar het Maria-altaar. Ieder kind mocht een kaarsje aansteken 
voor iemand die ziek was of overleden. Of gewoon voor iemand waar je 
heel veel van houdt.. Heel bijzonder en een beetje spannend. 
Daarna weer terug naar school.  
 
Alle ouders die gereden hebben heel hartelijk bedankt. Zonder jullie was 
het allemaal niet gelukt.  
 

 
    
 Groep 5  We hebben een pittige week achter de rug;  

toetsen en nog meer toetsen.  
Wat is er hard gewerkt.  
Complimenten voor alle kinderen van groep 5! 
Gelukkig was er ook tijd voor  
ontspanning en de sneeuw zorgde  
voor extra plezier buiten. 
 
 

    
 
 
 
 
 



 
 Groep 6a  Hoe kan je de toets voor tijdzaken of natuurzaken leren? 

Deze week hebben we met elkaar besproken op welke manieren de kinderen leren voor de 
toetsen van tijdzaken en natuurzaken. Ik heb de manieren, die de kinderen vertelden, op 
papier geschreven. Dit papier hebben de kinderen mee naar huis gekregen (geel A5 blad), 
zodat ze de manieren van andere kinderen kunnen gebruiken bij het leren van de toetsen. 
 
Toets Engels: 
Donderdag 31 januari hebben de kinderen de toets van Engels. De kinderen hebben deze 
week een blad mee naar huis gekregen met de woorden en zinnen die ze daarvoor moeten 
leren.  
 

    
 Groep 6b  En toen kwamen de monsters…. 

We hebben de laatste weken een 
voorleesboek in de klas gelezen wat 
ging over monsters.  
We hebben zelf hele mooie monsters 
gekleid! Deze week hebben we ze 
geschilderd. Hopelijk komen ze 
allemaal heel thuis . 
 

 
 
Toets geschiedenis: 
Donderdag 31 januari maken we de toets van geschiedenis. De samenvatting is deze week 
mee naar huis gegaan. De toets gaat over het thema: ‘pruiken en revoluties’. 
 

    
 Groep 7  Aardrijkskunde: 

Woensdag 30 januari  
Toets:  thema 2. 

    
 Groep 7/8  Donderdag 31 januari toets Engels liedje Jessie J. 

De kinderen hebben een blad met woordje mee naar huis gekregen. 
 
Woensdag 6 februari toets Natuur thema 2 water!  
De kinderen hebben een samenvatting meegekregen. Vanaf volgende week woensdag 
mogen ze het werkboek meenemen. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Groep 8   Afgelopen woensdag hebben we een geweldig feest gehad! Allemaal onwijs bedankt! Ook de 

klassenouders willen wij bedanken! Zonder jullie hadden we dit niet zo kunnen doen.  
Als verassing voor juf Rosemarie waren alle kinderen zwanger of met kind naar school gekomen!  

 
Er waren zelfs kinderen die in de klas bevallen waren…  
Tot slot het laatste uurtje ook bezoek gehad van enkele ouders. Superleuk! 

    
  

Buurman Toon 
 

                                                                                             
Op zondag 10 februari viert Buurman Toon haar derde verjaardagsfeestje.  
Ook dit jaar mag je op hun verjaardag komen en zelf je tulpen plukken en zijn 
er verschillende activiteiten en veel gezelligheid.  
Het bosje wat geplukt wordt “betaal” je met een gift voor Stichting 
Droomdag.  
Zij zijn er ook en kunnen je alles over hun stichting vertellen. 
Dus kom gezellig prachtige tulpen plukken en proef de sfeer bij Buurman 
Toon. 

 
 

 


