
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Deze week vonden op maandag en woensdag de adviesgesprekken voor groep 8 plaats. De 
komende periode schrijven de kinderen zich in op de middelbare school van hun eerste 
keuze. Wij zijn natuurlijk altijd blij als alle kinderen daar daadwerkelijk worden geplaatst. 
 
Op donderdag is er door de groepen 3 t/m 8 geschaatst. Ik bedank de OV, juf Femke en 
alle rij- en hulpouders voor de geweldige organisatie.  
Wellicht ten overvloede: op vrijdag 17 februari zijn de groepen 1 t/m 8 vrij i.v.m. de 
studiedag van het team. Voor de kinderen komt de voorjaarsvakantie daardoor een dag 
eerder en dat is wel zo fijn! 
 
Veel leesplezier en een fijn weekend! 
 
Wietse Algera 
 
Groep 1/2A 
Thiemo is inmiddels 4 jaar en is dus nu echt bij ons in de klas, gezellig hoor! Taeke heeft 
maandag zijn 7de verjaardag in de klas gevierd, een gezellig feestje met heerlijke cakejes.  
deze week hebben de oudste hun eigen draak gemaakt. Ze hebben alles zelf geknipt en 
geplakt en trots dat ze op hun eigen werk waren.  
Donderdagmiddag zijn wij naar de ‘Jacoba’bioscoop geweest. Daar draaide de film van 
Kikker. 
In de pauze kregen de kinderen drinken en een koekje. Net echt:). 
Volgende week bieden wij de letter ‘a’ van appel aan. Alle voorwerpen met de letter ‘a’ in 
het woord mogen weer mee voor op de lettertafel. 
Fijn weekend. 
 
 
Groep 1/2B 
Alweer een week voorbij. We hebben lekker gewerkt. Alle kinderen zijn vorige week 
begonnen met het spel van de week. Ze hebben hun eigen mapje, waarin ze kunnen 
aangeven dat ze het werkje zelfstandig gedaan hebben. Ook geven ze aan of het een 
moeilijk of makkelijk werkje was. En dan natuurlijk een sticker als beloning. We werken 
ernaar toe dat de oudste kinderen dit werkje zelf pakken en gaan maken gedurende de 
week. Uw kind kan het vast een keer laten zien tijdens de inloopochtend op de woensdag. 
Het project gezondheid loopt ten einde. De kinderen hebben ervan genoten en de juffen 
ook. 
Fijn weekend allemaal. 
 
 
Groep 1/2C 
Hiep hoera voor Julia!!! 5 jaar, en dat was een gezellig feestje vrijdag!  
Wat fijn dat de kinderen thuis ook zo bezig zijn met letters. De lettertafel ligt alweer vol 
met Zout, een Zeemeermin, een Zwembroek, en nog veel meer. Goed hoor! 



Ook is er natuurlijk weer hard gewerkt, fruitschalen van wasco en ecoline, en appels.  
Ole en Bente zijn  vier geworden en horen  er nu helemaal bij! Welkom allebei! Nu zijn we 
met 22 kinderen. 
Groep 2 heeft alle vier de toetsen gemaakt. Ze vinden het ook leuk om te doen. Als er iets 
heel bijzonders uit de resultaten te voorschijn komt, dan zullen we u “even op het matje 
roepen….(!)” Dus:  geen bericht, goed bericht.  
Voor een knutsel heb ik plastic waterflesjes van ½ liter (of iets kleiner) nodig.  Geeft u er 
eentje (of meer) mee?  
O, ja, wilt u niet vergeten al het eten en drinken van NAAM te voorzien! Vooral de jongsten 
weten vaak niet wat van hen is.  
Tot maandag!! 
 
 
Groep 3 
We hebben weer heerlijk gewerkt deze week! De Woordenschat toets van CITO stond op 
het program. Volgende week staan Spelling en de DMT/AVI op het program.  
Met rekenen zijn we begonnen met het rekenrek. We hebben er allemaal één in ons laatje. 
We hebben ontdekt dat je er ook prachtig muziek mee kan maken… 
Met lezen, lezen we het verhaal over Wies die meevaart op het Piratenschip van Tijs. De 
piraten die we gemaakt hebben met stof zijn af, de kinderen zijn  nu druk met het tekenen 
van een heus piratenschip. het zal u niet verbazen dat dit thema erg aanslaat bij de 
kinderen. We hebben besproken hoe belangrijk het is om te blijven oefenen met de losse 
letters en het lezen van korte woordjes. Heus niet altijd even leuk. Wel heel belangrijk! 
Moos vierde deze week zijn 7de verjaardag! Gefeliciflapstaart! 
Dank aan alle rij- begeleid- en glijouders, het schaatsen was een groots succes! 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
Groep 4  
Maandag zijn we  begonnen met Cito begrijpend lezen, dinsdag was Cito woordenschat aan 
de beurt en dan woensdag en donderdag vervolg 2 van beide toetsen.  De kinderen hebben 
erg goed hun best gedaan.  Gelukkig was er ook tijd voor “ontspanning” zoals de tafel van 
acht met een swingend lied en het schilderen van de spulletjes in de marktkraampjes. En 
niet te vergeten het schaatsen, wat was dat gezellig, dank ouders voor het rijden! 
Volgende week donderdag graag een extra plastic tas mee, dan mogen de kraampjes mee 
naar huis. 
Deze vakantie gaat ook de gymkleding mee naar huis. Het zou fijn zijn als u, met uw kind, 
deze wilt controleren, er ontbreekt nog wel eens wat en sommige gymschoenen worden 
echt te klein. 
 
Groep 5 
Deze week hebben de leerlingen de Cito begrijpend lezen en het eerste deel van Cito               
woordenschat gemaakt. Volgende week maken we deel 2 van woordenschat en de beide             
delen van spelling en dan zitten de Cito toetsen er weer op! Super om te zien hoe iedereen                  
zijn best doet! Het bibliotheekbezoek op woensdag (bedankt juf Marian!) was erg leerzaam             
en vrijdagochtend heb ik enthousiaste verhalen over het schaatsen gehoord! Bedankt voor            



het rijden en/of begeleiden! Vrijdagmiddag zijn we nog aan de gang gegaan met een              
kleiwerkje voor bij de iglo’s en toen was het alweer tijd voor weekend! Geniet ervan! 
 
Groep 6 
Afgelopen week hebben we de cito’s begrijpend lezen en woordenschat afgenomen in 
groep 6. Nu staat spelling nog op het programma. 
Het was koud op de ijsbaan maar ik geloof niet dat de kinderen daar last van hadden; ze 
hebben heerlijk geschaatst! Dank alle ouders voor het vervoer van en naar de ijsbaan! 
Iedereen heeft een datum gekozen voor zijn/haar spreekbeurt en in de agenda gezet of op 
een briefje geschreven om mee naar huis te nemen. In het lokaal hangt natuurlijk ook een 
lijst waarop u de datum kunt vinden. De kinderen mogen zelf een onderwerp kiezen en, als 
ze dat willen, het digibord gebruiken voor een powerpoint, afbeeldingen of eventueel een 
filmpje. In groep 6 zou het mooi zijn wanneer kinderen de spreekbeurt niet meer voorlezen 
van een blaadje maar meer vertellen aan de klas. Een spiekbriefje bij de hand met daarop 
steekwoorden is natuurlijk prima! 
 
Huiswerk: 
dinsdag 14 feb. Aardrijkskunde toets H.3 
donderdag 16 feb. Naut opgaven va. blz 24: 1 t/m 8 
 
Groep 7 
Er is weer zeer goed gewerkt in groep 7! De meeste toetsen zijn al afgenomen en volgende 
week staat spelling nog op het programma. 
Op donderdag hebben we in winterse omstandigheden heerlijk geschaatst. Dank aan de 
vele hulpouders voor het rijden en begeleiden. Fijn zoveel hulp! 
Tijdens de les mediawijsheid is er gesproken over “vloggen” en internetsnelheid.  
ook hebben we met de klas genoten van alle spreekbeurten de nieuwskring. 
Een goed weekend voor nu! 
 
Huiswerk: 
Maandag 13 februari: Goed begrepen les 18 
Dinsdag 14 februari: Redactiesommen 18 
Donderdag 16 februari: Toets natuur H-2 
 
 
Groep 8 
Een mooie week in groep 8: supertrots zijn we op al die mooie adviezen! Prachtig om te zien 
hoe iedereen bezig is met het zoeken van een nieuwe school. Het mindmappen gaat steeds 
beter: iedereen weet hoe je kleur gebruikt in een mindmap en wat de vorm moet zijn (en 
waarom:-). Het samenvatten is soms nog lastig.  
Schaatsen was weer top! Dank ouders, voor het rijden! 
 
Huiswerk 
maandag 13 februari: redactiesommen 18 
donderdag 16 februari : werkwoordspelling blad 22 
 


