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AGENDA (ALGEMEEN)
16 februari
17 februari
18 februari
18 en 22 februari
19 februari
25 februari
26 februari
26 febr. t/m 4 maart

rapporten mee
margedag; leerlingen vrij!
OPEN DAG nieuwe ouders
oudercontactavonden
GGD voor groep 7
GGD voor groep 2
margedag; leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Nieuwe collega
Met ingang van maandag 1 februari hebben wij een nieuwe collega in ons midden.
Annemiek Bakker komt ons team versterken en zal elke maandag les geven aan groep 2.
Welkom Annemiek !!!
Raamdecoratie
Heeft u het al bemerkt? We hebben schitterende raamdecoratie in de hal op de
benedenverdieping. Gemaakt door Tiffany, de moeder van Chloë.
De leerlingen hebben de illustraties al uitvoerig staan bewonderen.
Huwelijk
Vrijdag treedt onze schoonmaakster Trientje in het huwelijk.
We wensen Trientje, haar aanstaande man en gezin een hele mooie dag !!!
NIEUWS VAN DE BINDING

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Afscheid en welkom
Maandag hebben we alweer afscheid moeten nemen van juf Kirsten. Vanaf 1 februari
staat juf Annemiek Bakker voor groep 2. We bedanken juf Kirsten voor de leuke lessen
en heten juf Annemiek van harte welkom! We wensen haar in een fijne tijd toe in onze

groep. Ook hebben we afscheid genomen van juf Merle. Juf Merle vervolgt haar stage
in groep 7 en 8 bij ons op school. Succes in groep 7 en 8 juf Merle en we zien je vast
nog wel een keertje.
Thema groep 2; Brrrrrr.....................Wij werken over de Noord- en Zuidpool!
Tijdens dit thema leren de kinderen van alles over de poolgebieden. Ze leren welke
dieren er leven, komen te weten dat het er heel erg koud is en dat alleen op de
Noordpool mensen wonen. En de pinguïns leven alleen op de Zuidpool. In onze boekenbak
zitten veel informatieve prentenboeken, die we samen gaan bekijken.
Natuurlijk maken we knutselwerkjes over dit thema en gaan we weer nieuwe letters
leren. De letters e van eskimo en i van iglo komen in de lettermuur.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Toetsen.... toetsen... en nog eens toetsen.....! Deze week hebben we in groep 4 spelling en
begrijpend lezen gedaan. In groep 3 is er ook spelling afgenomen.
Gelukkig is er naast het toetsen ook wat tijd voor ontspanning. Denkt u maar eens aan
een spelletje of even tekenen. Groep 4 heeft de afgelopen dagen gewerkt aan een
winterkunstwerkje.
Deze kunstwerkjes hangen nu in ons 'eigen' groep 4 lokaal.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Spelling
Volgende week start groep 5 met woordpakket 15. De kinderen leren meer woorden
schrijven met-eeuw, -ieuw en -uw. Zoals bijvoorbeeld: eeuwig, gloednieuw en zwaluw.
Groep 6 gaat volgende ook aan de slag met woordpakket 15 Dit zijn woorden
met ' (apostrof), zoals bijvoorbeeld 's maandags of zo'n.
Aardrijkskunde
Beide groepen hebben dinsdag de samenvatting van thema 1 van aardrijkskunde
meegekregen en een oefenblad voor topografie. Maandag aanstaande hebben we
hierover een toets.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Stagiaire
Vanaf 9 februari komt onze stage-juf Merle in groep 7-8 op de dinsdagen.
In eerste instantie zal ze tijd nemen om de groep te leren kennen, maar al gauw zal ze
lesgevende taken uitvoeren.
VAN DE MR

