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Schoolvoetbal 
Veel kinderen hebben zich opgegeven om mee te doen met het schoolvoetballen. Dit jaar 
gaan we met 5 teams van de groepen 5-6 richting FC Binnenmaas en met 7 teams van de 
groepen 7-8. De datum voor de groepen 5-6 is woensdag 8 maart. Voor de groepen 7-8 is 
het woensdag 22 maart. De kinderen krijgen van ons een tenue, sokken en wat te drinken. 
Laten we er gezellige, sportieve middagen van maken met z’n allen! 
 
Spreekavond  
Deze week zijn de brieven met invulstroken voor de spreekavond op 23 februari uitgedeeld. Wilt u de strook voor 
dinsdag 14 februari weer (laten) inleveren bij de leerkracht?  
Wij zorgen er dan voor dat de uitnodigingen, met daarop de tijd en datum, op 16 februari weer met de leerlingen 
mee naar huis gaan. 
 
Rapporten  
Op vrijdag 17 februari krijgen alle leerlingen het rapport mee naar huis. 
 
OR vergadering 
Op donderdagavond 16 februari vergadert de ouderraad. 
 
Fiets kwijt? 
Al enige tijd staat er op het pad bij de kleuterpoort een damesfiets. De fiets staat op slot. 
We hebben de fiets op ons plein gezet. Bent u of kent u de eigenaar van de fiets? Laat 
het ons dan z.s.m. weten. 
 
 
Nieuws uit de groepen 

1  

In de groepen 1 hebben we de letter v (zeg: vuh) met het klankgebaar aangeboden. Wat 

komt dat goed uit met de voorleesdagen en... Valentijnsdag!  

We hebben in de klas naar de letter gezocht en wat zijn er dan opeens veel v's te vinden! 

Misschien leuk om thuis ook eens op zoek te gaan 

naar de letter v.  

 

In beide groepen zijn we aan het werk met de 

schrijfbewegingen (gebogen lijn, horizontale lijn) 

van de wintermuts op papier, maar ook groot op het bord. Dit doen 

we lekker op muziek en de resultaten op papier komen mee naar huis.  

 

In groep 1B is er ook nog fijn nieuws te melden: Rico is grote broer 

geworden! Van harte gefeliciteerd!        
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      Er hangt liefde in de lucht!  

 
We lezen boeken over de liefde en schrijven kaartjes voor elkaar in de 
schrijfhoek.  
‘Kikker is verliefd’ staat centraal en ook een nieuw boek van de 
voorleesdagen: ‘Een zee van liefde.’ 
 
In de maak-een-boek-hoek worden al mooie boeken 
gemaakt. 
  

 
Bij de Vreedzame School leren we om hart voor elkaar te hebben en praten wij over de 
verschillende gevoelens. Na blij, verdrietig en bang, praten we volgende week over waar 
we boos van worden en hoe we op zo’n moment weer rustig kunnen worden.  
 

3 
Deze week leren wij de ‘sch’ lezen van schoen en schrijven. Aan elkaar schrijven is best nog wel moeilijk, dus we 

oefenen flink in de klas. Deze week gaan we het woordje ‘schip’ aan elkaar leren 

schrijven.  

 

Met rekenen zijn we bezig met de klokken. We moeten de klokken een uur eerder en 

een uur later kunnen zetten. We zijn ook druk bezig met het oefenen van de plus- en 

minsommen.  

 

Met De Vreedzame School zijn we begonnen met het nieuwe blok 

‘Wij hebben hart voor elkaar’.   

 

Verder is het briefje voor de spreekavond met de kinderen mee naar huis gegaan. We zouden 

dit graag z.s.m. retour krijgen (voor 14 februari), zodat we de gesprekken kunnen inplannen. 

Op donderdag 16 februari zullen de strookjes weer mee terug gaan, met de datum en tijd waarop u op school 

verwacht wordt.  

4 
Maandag gaan we alweer beginnen met blok 6 van rekenen. Afgelopen week hebben we de toets van blok 5 

gemaakt.  

 

Met taal starten we met een nieuw thema: 'beeldtaal'. Het gaat over dingen die je elkaar 

kunt vertellen door plaatjes te laten zien. 

 

Met spelling gaan we au/ou, ij/ei, -eeuw, -ieuw en –uw woorden herhalen en 

maken we een woorden- en zinnendictee.  

 

Tijdens de Vreedzame School lessen hebben we gesproken over boos zijn en 

hebben we een afkoelplek gemaakt in de klas. 

 

Op vrijdag 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis! 
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Deze week hadden wij weer een leuke les van Maasmuziek. Dit keer waren de houten 
instrumenten aan de beurt. Er kwam uit sommige instrumenten echt een heel hoog geluid. 
We hadden er gewoon een piep van in onze oren!  
Inmiddels weten de kinderen al steeds beter wat voor geluid er uit de verschillende 
instrumenten komt en wat er goed bij hen past. 
 
We zijn verder druk bezig met topografie. De provincies en de hoofdsteden ervan komen nu 
aan bod. De kinderen krijgen een 'huiswerkblad’ mee om te oefenen met de hoofdsteden en 
de provincies. Op vrijdag 24 februari zal er een oefentoetsje zijn. Dit zal niet voor een cijfer 
zijn, maar het is echt om te oefenen met huiswerk én met topo! 

 
Vrijdag 17 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis en de week erna zijn de oudergesprekken. 
Het briefje voor deze spreekavond is met de kinderen mee naar huis gegaan. We zouden dit graag z.s.m. retour 
krijgen (voor 14 februari) zodat we de gesprekken kunnen inplannen.  
Dit geldt ook voor het briefje over de voorstelling van Maasmuziek, zodat wij (en ook zij) weten welke kinderen 
er aanwezig zijn tijdens de voorstelling op dinsdag 21 februari in De Drie Lelies.  

6 
Afgelopen maandag hebben we de 

verwerking van de 

woordenschatles in de 

natuurspeeltuin gedaan aan de 

hand van een spel.  

De leerlingen gingen in tweetallen 

op zoek naar werkbladen die 

verspreid door de speeltuin lagen. 

De antwoorden werden eerst 

samen overlegd en daarna 

opgeschreven. Er werd 

enthousiast meegedaan! 

 

Donderdag hebben de leerlingen de samenvatting van Natuurzaken meegekregen. Ze hebben een week de tijd 

om te leren. En volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis! 

 

Schrijverspresentatie 

Alle leerlingen van groep 6 hebben een Elevator Pitch gehouden over hun favoriete boek. Wat hebben we 

genoten van alle presentaties en de verschillende boeken. We hebben een hoop nieuwe boeken op ons 

leeslijstje kunnen zetten.  

De komende periode gaan de leerlingen werken aan een ‘schrijverspresentatie’. De kinderen kiezen in 

tweetallen een schrijver en lezen allebei een boek van deze schrijver. Ze maken een samenvatting van het boek 

en gaan op zoek naar de overeenkomsten en de verschillen tussen deze boeken. Dit presenteren ze voor de 

klas. Hierbij mogen ze gebruik maken van een muurkrant, een poster, voorwerpen die met de boeken te maken 

hebben of een lapbook. Op school krijgen de leerlingen tijd om aan deze presentatie te werken, misschien dat 

er thuis ook wat gelezen of voorbereid kan gaan worden. 

 

GOTD: 

Groep 6A: de muur die een hoofdstad verdeelde. 

Groep 6B: na de watersnoodramp werd dit plan uitgevoerd 
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DVS 
De Kriebels-les die we deze keer hebben behandeld ging over ‘vriendschap en 
verliefdheid’. Wat is het verschil? Wat doe je bij verliefdheid? Wat doe je bij 
vriendschap? 
 

Atlantis 
Het thema van Atlantis gaat over ‘Onder de loep’. Van beestjes in je eten tot de 
Zwarte Dood. Het voorleesboek wat hierbij hoort is ‘Achtste groepers huilen niet’.  
 
Schoolvoetbal 
Woensdag 22 maart is het zo ver. Dan is het schoolvoetballen voor de  
groepen 7-8. 
 
Voorleeswedstrijd 
Onze schoolkampioen Dani heeft afgelopen woensdag de regionale finale van de 
voorleeswedstrijd gehad. Wat een spetterend optreden! Helaas is hij geen ronde 
verder, maar wij zijn uiteraard wel heel trots op hem! Goed gedaan, Dani! 
 

8  
Afgelopen week hebben we weer hard gewerkt…  
 
Ook kwam er deze week in groep 8A een Kriebels-les aan bod in de klas. Hoe 
toepasselijk, het ging over liefde. Hoe voelt het als je iemand leuk vindt? Wat 
houdt verkering hebben eigenlijk in? Wie weet heeft u er thuis wat over gehoord… 
Als er vragen zijn, kunnen de kinderen hun vraag (anoniem) in de Kriebelsbox 
stoppen, zodat we dit onderwerp kunnen bespreken.  
Groep 8B zal deze les krijgen in de week van 13 februari. 
 
Volgende week zijn de adviesgesprekken. Via deze weg willen we nog een keer 
benadrukken dat uw kind bij dit gesprek aanwezig moet zijn. Vrijdag 10 februari 
heeft uw zoon/dochter de datum van de afspraak meegekregen.  
 
Daarnaast hebben de leerlingen een mooi verhaal meegekregen over ‘De Jas’, deze is het lezen waard!  
 

 


