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In het kort 
  

Het thema ‘Wij gaan de ruimte in’ is dit blok goed afgesloten en deze 

periode wordt er gewerkt met het nieuwe thema ‘Wij gaan op visite bij opa 

en oma’. Er worden komende weken weer aandacht besteed aan dit 

thema met behulp van onder andere liedjes en versjes.  

Daarnaast heeft groep 8 een Valentijnsdagmarkt georganiseerd voor het 

inzamelen van geld voor de musical. Het was een succesvolle markt! 

Groep 7A heeft sinds de voorjaarsvakantie een nieuwe leerkracht, juf 

Angelie.  

 

 
 

 

 



 

Valentijnsdagmarkt   

De leerlingen van groep 8 kwamen op het idee om een 

Valentijnsdagmarkt te organiseren om geld in te zamelen voor 

de musical. De Valentijnsdagmarkt vond plaats op 14 februari. 

Tijdens de Valentijsdagmarkt hebben de leerlingen 

zelfgemaakte knutsels, rozen en zelfgebakken baksels verkocht.  

De Valentijnsdagmarkt was een succes! Er is weer wat geld 

opgehaald voor de musical. 

 Juf Angelie   

Groep 7A  

Vanaf de voorjaarsvakantie is juf 

Angelie de nieuwe leerkracht van 

groep 7A. Juf Angelie is 23 jaar oud 

en heeft de afgelopen jaren op 

diverse scholen gewerkt.   

Bezoek vanuit 

Denemarken 

Groep 8 

Dinsdag 14 en donderdag 16 maart 

hebben wij bezoek gehad van een 

groep 8 uit Denemarken. De 

kinderen hebben hierbij gekeken 

naar wat de culturele verschillen zijn 

tussen onze landen. 

Informatieavond  

Binnenkort zal er een 

informatieavond over de 

ouderbijdrage plaatsvinden. Een 

datum voor de informatieavond zal 

op maandag 20 maart besproken 

worden. 

Wij gaan op visite 

bij opa en oma 

  

De komende periode gaan groep 1, 2, 3 en 4 weer werken met 

een nieuw thema. “Wij gaan op visite bij opa en oma”. Hierbij 

worden er verschillende liedjes geleerd. Daarnaast zal er een 

versje geleerd worden en zullen er weer nieuwe letters 

aangeboden worden in groep 2.  

Het worden weer een leerzame aantal werken! 

 


