
 

Nieuwsbrief 15 Januari 2018 

Algemeen 

Gelukkig nieuwjaar allemaal! 

Allereerst wensen wij alle leerlingen en ouders een heel gelukkig en leerzaam nieuwjaar! Wij hopen 

dat iedereen een goede kerstvakantie heeft gehad. 

 

 

Vernielingen schoolplein 

De laatste tijd zijn er ‘s avonds jongeren op het schoolplein. Eigenlijk mag dit niet, want er hangen 

bordjes waarop wordt vermeld dat toegang vanaf 13 jaar niet is toegestaan. Maar zolang er niets 

wordt vernield, vinden wij dit geen probleem.  

 

In de afgelopen maanden merken wij steeds vaker dat er niet respectvol met de schoolomgeving 

wordt omgegaan. Vooral tijdens oud en nieuw hebben er vernielingen plaatsgevonden. Een raam is 

vernield en de brievenbus is opgeblazen. Heel jammer, want reparaties kosten tijd en geld en wij 

vinden dat je spullen van een ander niet vernielt of beschadigt. 

 

Ook vinden we steeds vaker en vooral ook steeds meer rotzooi op het plein. Snoeppapiertjes, lege 

kapotte flessen, kauwgomresten, vuurwerk enz.  

Ook hebben wij geconstateerd dat kinderen op het dak van het fietsenhok lopen, terwijl ze daar 

niks te zoeken hebben en het ook gevaarlijk is.  

Wij hebben van al deze zaken dan ook melding gemaakt bij de politie. De politie zal regelmatig 

gaan surveilleren rondom onze school en zij zullen mensen die wangedrag vertonen aanspreken op 

hun gedrag.  

 

Wij willen ook aan jullie vragen om dit mee in de gaten te houden. Als je ziet dat er onwenselijke 

dingen gebeuren op het plein, meldt dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Er kan 

dan ook meteen actie ondernomen worden. 

 



We hopen dat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat ons schoolplein een leuke speelplaats 

blijft, waar iedereen veilig kan spelen. 

Privacy 

Wij vinden het leuk om een beeld van onze school te geven door middel van de website, Facebook, 

enz. Wij trachten zorgvuldig met de privacy van  leerlingen,  ouders en  medewerkers om te gaan. 

In dit tijdperk van sociale media vraagt dat extra aandacht. Bij aanmelding wordt hier over 

gesproken, maar uiteraard kunt u door nieuwe inzichten en/ of ontwikkelingen op dit gebied van 

mening zijn veranderd. 

Daarom vragen wij u aan het begin van het  nieuwe jaar actief naar uw toestemming voor het 

plaatsen van foto’s op Facebook, de website, de nieuwsbrief en in een eventueel artikel in de krant. 

De naam van een leerling wordt overigens nooit gekoppeld aan een foto.  

Uw kind krijgt vandaag een toestemmingsformulier mee naar huis. Wilt u dit formulier invullen en 

uiterlijk vrijdag 19 januari inleveren bij de leerkracht. Alvast onze dank.  

 

 

Herinnering Oproep hulp bij stilte- en rustruimte: 

Zoals u weet hebben wij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag een continurooster. Kinderen 

mogen  na de lunch gebruik maken van de stilte- en rustruimte. 

 We zijn op zoek naar mensen die een of meerdere keren in de week kinderen willen begeleiden in 

de stilte- en rustruimte. Mocht u willen meedraaien tussen 12.10 en 12.30 uur dan kunt u contact 

opnemen met Rijanne Spoelman. Mocht u meer willen weten over de stilte- en rustruimte dan kunt 

u natuurlijk altijd langskomen met uw vragen. 

 

 

Kalender: 

Margedag (leerlingen vrij) 12 februari 

Eerste rapport mee 19 februari 

Oudercontactgesprekken 20 en 22 februari 

Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 4 maart 

  



Groep 1 en 2  

   Nieuwsbrief groep 1 en2  

 

 Uit de groep: 

Daan Langebroek en Marit Terpstra zijn in de kerstvakantie 4 jaar geworden en komen nu ook elke 

dag op school. 

We wensen hen een hele fijne tijd toe in de groep! 

 

Thema: 

Vorige week lag het accent op “Tijd”.  Er is extra aandacht besteedt aan de kalender, de dagen van 

de week, de seizoenen en de maanden in het jaar.  

Veel kinderen kunnen de dagen en de maanden al goed benoemen. Groep 1 is aan het werk 

geweest met  de dagkalender. Elke schooldag heeft een andere kleur. Met een zelfgemaakte 

dagkalender kan er thuis ook geoefend worden.   

Groep 2 heeft een seizoenenkalender gemaakt. 

 

 De komende weken gaan we ook extra aandacht besteden aan het thema “vogels in de winter”. 

                                  
 

Graag meenemen:  

Deze week gaan we een nieuwe hoek inrichten.     

De mutsen, petten, sjaal en handschoenenwinkel. We hebben de kinderen al gevraagd om daar 

spullen voor mee naar school te nemen, zodat er fijn gespeeld kan worden. 

         

                            

 

              

 

 

 

 

 



Groep 3 en 4 

Groep 3 en 4 

 

Alles-in-1 

In groep 4 zijn we gestart met het tweede Projectboek van Alles-in-1 met als thema Jij en ik. De 

lessen gaan over allerlei verschillen tussen landen van de hele wereld. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn : de taal , het geloof , de school , muziek/dans en voedsel. Een aantal kinderen krijgt 

binnenkort weekwoorden mee naar huis. Het is de bedoeling dat er thuis wordt geoefend in het 

correct schrijven van deze woorden. 

 

VLL 

De kinderen van groep 3 hebben al heel wat letters geleerd . Elke dag lezen we in Veilig en Vlot en 

in het leesboekje van Kern 5.We leggen woorden in de letterdoos en via de weektaak oefenen elke 

dag steeds drie kinderen met de software van VLL. Ook worden er verhalen getypt op de computer, 

wordt er dagelijks gelezen in het stilleesboek en lezen we elke dag woordrijen . Drie keer per week 

wordt er gelezen onder begeleiding van een tutor uit de midden-/bovenbouw. Op deze manier 

proberen we de kinderen zoveel mogelijk leeskilometers te laten maken.  

 

Museumbezoek 

Donderdag 25 januari brengen we een bezoek aan Museum Het Hoogeland in Warffum. We krijgen  

allerlei informatie over hoe mensen vroeger woonden en werkten en hoe een klas er vroeger uit 

zag. Het thema “Zoals vroeger” behandelt o.a. het verschil tussen moderne gebruiksvoorwerpen en 

gebruiksvoorwerpen uit het museum . Het is de bedoeling om kinderen op deze wijze een begin 

van historisch besef bij te brengen. 

Wie kan ons deze ochtend met de auto vervoeren? Graag z.s.m. aanmelden bij juf Fieneke. 

We vertrekken om 9.00u en rond 11.00u zijn we weer terug op school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 5 en 6 

Verjaardag juf 

Afgelopen vrijdag heeft juf Karina haar verjaardag in de klas gevierd. 

De klas was erg mooi versierd door de kinderen en juf Frederika! 

We hebben een taartje versierd, we hebben spelletjes gedaan en gespeeld. 

Het was een hele gezellige dag.  

 

CITO toetsen 

De komende weken zijn de CITO middentoetsen. De kinderen van groep 5 en 6 hebben toetsen van 

rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. Ze kunnen zich hier thuis niet op 

voorbereiden, maar ze moeten laten zien wat er de afgelopen periode is geleerd. 

Na de toetsen volgen de rapporten en de oudergesprekken. 

Project Nederland 

Deze weken zijn we bezig met het project Nederland. We leren en lezen veel over hoe Nederland 

eruit ziet, welke natuurgebieden er zijn, welke provincies we hebben, enz.  Daarnaast krijgen de 

kinderen elke week een dictee over themawoorden van Nederland en ze leren Engelse woorden.  

De kinderen hebben zelf groepjes gemaakt, waarmee ze een werkstuk en een 

presentatie voorbereiden. Bijna dagelijks zijn ze hiermee bezig. Ook thuis wordt er aan 

gewerkt. Het is de bedoeling dat alle leerlingen op vrijdag 26 januari een werkstuk 

inleveren en een presentatie houden over het gekozen onderwerp. 

 
 

 



 


