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Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: ananas, appel, grapefruit. De leerlingen ontvangen het
schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Carnaval.
We vieren Carnaval op vrijdag 9 februari. Net als voorgaande jaren wordt er weer een Carnavalsoptocht
georganiseerd samen met de Willibrordusschool en carnavalsvereniging De Smoezen op vrijdagochtend 9
februari. Natuurlijk komt iedereen verkleed en er mogen ook weer versierde karren en fietsen aan de
optocht meedoen. ’s Middags zetten we het feest met de leerlingen van groep 4 t/m 8 voort en verwachten
we ook een bezoekje van de Prins van De Smoezen met zijn gevolg.
Zaterdag 10 februari organiseert carnavalsvereniging De Smoezen een kindercarnaval in Partycentrum De
Zandstuve. Er is een Kindercarnaval voor kinderen van groep 1 t/m groep 3 waarin ballonnenman Pieter de
kinderen vermaakt met acts en goocheltrucs, ieder kind ontvangt na afloop een ballonnenkunstwerk. Er is
ook een Kindercarnaval voor leerlingen van groep 4 t/m 8 met een groot videoscherm waarop kinderen hun
favoriete videoclip kunnen aanvragen, maar ook hun eigen talenten kunnen laten horen tijdens de karaoke.
De Entree is gratis voor leden en voor niet leden is dit €5,- inclusief drinken, snoep, chips en patat.
Parro app.
U heeft/krijgt van ons een berichtje waarin we u uitnodigen om op uw smartfone de Parro app te installeren.
Via deze app kunt u rechtstreeks met de leerkracht van uw kind communiceren. U kunt berichtjes plaatsen
op de app en de leerkracht kan ook berichtjes voor u erop zetten. Ook kan de leerkracht leuke foto’s die in
de klas gemaakt zijn op de app zetten. Alles wat op de app komt, is uitsluitend door ouders en de leerkracht
van de desbetreffende groep te zien. U zult nog steeds van ons de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, maar
geleidelijk aan zal de Parro app veel uit de nieuwsbrief gaan vervangen. (zie informatiebrief). Lukt het niet
om de Parro app te installeren, kom dan woensdag 14 februari op school met uw telefoon, dan zal juf Eva u
graag verder op weg helpen.
Vakantie.
We hebben Voorjaarsvakantie van maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart.
10 minuten gesprekken.
Op dinsdag 6 maart willen de leerkrachten met u de toetsresultaten en het rapport van uw zoon/dochter
bespreken. U ontvangt van ons een uitnodiging waarop u kunt aangeven op welk tijdstip u verhinderd bent.
Vervolgens krijgt u een briefje met daarop het tijdstip waarop u op school verwacht wordt. De rapporten
gaan op woensdag 7 maart mee naar huis, maar vanaf vrijdag 2 maart kunt u thuis al digitaal (Parnassys,
ouderportaal) het rapport van uw kind bekijken.
Studiedag.
De leerkrachten hebben op woensdag 14 maart een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Koffieochtend.
Voor ouders van peuters en kleuters houden we op woensag 14 februari samen met onze schoolcoach Petra
Wienen een koffieochtend met als thema: POSITIEF OMGAAN MET JE PEUTER!!!! De ochtend is van 9.00 uur
tot 10.30 uur. Inloop vanaf 8.45 uur. De ochtend is voor iedereen met jonge kinderen. U komt toch ook? En
neem uw vriendin of buurvrouw gerust mee.

GROEP 1/2.
We werken drie weken lang met het project Kleding. De ouderbrief met de begrippenlijst is ook op onze website te
vinden onder het kopje van groep 1 2.
Op maandag- en dinsdagmiddag willen we graag met de kinderen gymmen in het speellokaal. Wilt u
uw kind dan makkelijke kleding aantrekken, zodat ze zichzelf kunnen aan- en uitkleden. Alvast
bedankt.

Carnavalsoptocht:
Vrijdagmorgen 9 februari vieren wij Carnaval met de hele school. De kinderen mogen verkleed op school komen.
Houdt u er rekening mee dat wij ook een optocht lopen. Zorg dat ze warm aangekleed zijn en goede loopschoenen
aan hebben. De route die ze lopen is lang. Het zal fijn zijn dat u met uw kind kunt meelopen. Wilt u dit wel even
doorgeven, zodat we weten hoeveel ouders er met ons meelopen. Uw kind mag ook meedoen met een versierde
fiets of bolderkar. Het zal fijn zijn als u uw kind dan kunt begeleiden met de fiets of bolderkar. Geef door aan de
leerkracht indien uw kind een versierde kar of fiets heeft. We lopen samen met de leerlingen van de
Willibrordusschool en carnavalsvereniging De Smoezen.
Veters strikken:
In het kader van het project Kleding willen wij u vragen of u uw kind veters wilt leren strikken.
Een handige tip: Twee gekleurde veters maakt het leren veters strikken gemakkelijker. Het zal uw kind niet direct
lukken maar door veel te oefenen en de pogingen die uw kind doet positief te benaderen zal het zeker gaan
lukken.
Regel van de week: Laten we hopen dat we in de klas rustig kunnen lopen
Letter van de week:
Tijdens dit project leren de kinderen de letter j van jas. Wilt u samen met uw kind 1 voorwerp in huis zoeken waar
de letter j inzit en dit mee laten nemen naar school. Uw kind zal erg trots zijn dat ze samen met u een voorwerp
heeft gevonden. Uw kind mag het in de kring laten zien en vervolgens op de lettertafel leggen.
Taal:
Groep 1 gaat tijdens het project Kleding luisteren naar verhalen en daarbij vragen beantwoorden over het verhaal
(kritisch luisteren). Ze gaan luisteren naar woorden zoals, boem-bam. Zij moeten aangeven of zij een verschil
horen in de woorden. Ze gaan leren wat het eerste woord en het laatste woord is in een reeks woorden. We gaan
het hebben over oorzaak en gevolg. Ze gaan ook verder met rijmen.
Groep 2 gaat tijdens het project Kleding luisteren naar verhalen en daarbij vragen beantwoorden over het verhaal
(kritisch luisteren). We gaan het hebben over letters. Wat maak je met letters: woorden. Wat maak je met
woorden: zinnen. Ze gaan luisteren naar woorden zoals, boem-bam. Zij moeten aangeven of zij een verschil horen
in de woorden. We gaan het hebben over de eerste letter van het woord.
Rekenen:
Groep 1 krijgt tijdens dit project het cijfer 7 aangeboden. Ze gaan groepjes maken op verschillende kenmerken
zoals, lang-kort. We gaan het hebben over de plaats bepalende begrippen voor, achter, op, onder enz. Ze gaan
kennismaken met geld
Groep 2 krijgt tijdens dit project het cijfer 17. We herhalen de cijfers 1-10. Ze gaan groepjes voorwerpen sorteren
op soort zoals functie, kleur, grootte enz. Ze gaan kennismaken met geld in woorden zoals euro, munt, duur,
goedkoop.
Met groep 1 & 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt werken met het thema Winkel. We gaan ons eerst
oriënteren op het thema. Daarna gaan we samen met de kinderen inplannen wat we de komende drie weken gaan
doen rondom dit thema. Ze gaan hoeveelheden tellen. Ze gaan leren een erbij of een eraf. Ze gaan een route
lopen aan de hand van pijlen. Ze gaan kijken welk verpakkingsmateriaal het beste past om welk cadeau. Ze gaan
leren hoe ze limonade kunnen maken.
Donderdagmiddag groep 2:
We zijn bezig met de kleutertoetsen Taal en Rekenen.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
09 febr.
Carnaval
14 febr.
Valentijnsdag
20 febr.
Spelletjesmiddag
26 febr.
Voorjaarsvakantie
t/m 2 mrt.

GROEP 3/4.
Groep 3.
De komende week maken we de Citotoetsen Leestechniek en DMT (op snelheid woordjes lezen).
Om goed en vlot te kunnen lezen is het van belang dat uw kind, naast het lezen op school, ook iedere dag thuis
leest. Voor de woordenschat is het ook belangrijk dat kinderen veel lezen en voorgelezen worden.
Voor groep 3 is er vrijdagmiddag 9 februari geen carnavalsfeest. Alleen ’s morgens.
Groep 4.
We maken de komende week drie Citotoetsen: DMT (woordjes op snelheid lezen), Leestechniek en Begrijpend
Lezen.
Om vlot te kunnen lezen, de woordenschat te vergroten en ook nog te begrijpen wat je leest, is het heel belangrijk
dat kinderen veel lezen, op school en ook thuis.
Naast het Technisch Lezen wordt het Begrijpend Lezen steeds belangrijker in groep 4.
Met spelling leren we: aai, ooi, oei in een woord. Schrijf dan nooit de j die je hoort.
GROEP 5.
•
•
•
•

Op woensdag 7 februari gaan we naar de theatervoorstelling: Domovoj Maximus in Het Punt. De
voorstelling is van 9.30 uur tot 10.30 uur. We gaan er op de fiets naar toe, samen met groep 6.
Voor de creatieve lessen is juf Hannie op zoek naar: oude tijdschriften en wc rolletjes.
Spelling. De komende week is een herhalingsweek (week 20). De kinderen kunnen thuis ook weer oefenen
in BLOON.
Als we naar de gym gaan, hebben de kinderen een veiligheidshesje aan. Op dinsdag gaat een groot deel van
de groep direct na de gym naar huis. Het veiligheidshesje gaat dan ook mee. Denkt u eraan om het hesje
weer mee terug te geven.

GROEP 6.
Op woensdag 7 februari gaan we naar de theatervoorstelling: Domovoj Maximus in Het Punt. De voorstelling is
van 9.30 uur tot 10.30 uur. We gaan er op de fiets naar toe, samen met groep 5. In deze voorstelling is techniek
gecombineerd met theater waarin de echte wereld en de computerwereld samenkomen.
In week 6 sluiten we de Citotoetsen af! De kinderen hebben allemaal hard gewerkt.
GROEP 7/8.
Door ziekte is vrijdag 2 februari de workshop Streetdance komen te vervallen. We krijgen nog een nieuwe datum.
Maandagmiddag 5 februari doen we mee aan het VOMOL project bij loonbedrijf Wardenier aan de Tonnendijk. We
moeten daar om 12.30 uur zijn. We vragen daarom of alle kinderen deze dag kunnen overblijven. Het duurt tot
14.30 uur. Als we terug zijn kunnen alle kinderen naar huis. Het overblijven is deze dag kostenloos. De leerlingen
hebben een opdrachtkaart meegekregen naar huis, deze moeten ze maandagochtend weer meenemen naar
school. EN DE FIETS NIET VERGETEN.

