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Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: galia meloen, een bloedsinaasappel en een peer. De leerlingen
ontvangen het schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Pasen.
De kinderen zijn vrij op Goede Vrijdag, 30 maart en Tweede Paasdag, maandag 2 april. Dinsdag 3 april is er
weer gewoon school.
Studiedag.
De leerkrachten hebben op woensdag 14 maart een studiedag. Alle leerlingen zijn dan vrij.
Ouderraad en Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad heeft onlangs verkiezingen gehouden. Mevr. Vervoort was aftredend en opnieuw
herkiesbaar. Mevr. van Tolij had zich ook verkiesbaar gesteld. Dit betekende dat alle ouders/verzorgers
konden stemmen. Dit was mogelijk t/m dinsdagavond 6 maart. Er waren 32 stemmen uitgebracht. Met een
kleine meerderheid heeft mevr. Vervoort de verkiezingen gewonnen en zal zij herbenoemd worden. We
willen mevr. Vervoort dan ook van harte feliciteren. Mevr. van Tolij willen we bedanken dat ze zich zo wil
inzetten voor de kinderen van onze school en we hopen dat we in de toekomst wederom een beroep op haar
mogen doen.
Ook in de ouderraad was iemand aftredend, mevr. Hovius. Mevr. Hovius is niet herkiesbaar. Er heeft zich 1
kandidaat gemeld voor de ouderraad, mevr. Nijkamp, de moeder van Jayden uit groep 1. Omdat er maar 1
nieuwe kandidaat is, hoeven er geen verkiezingen uitgeschreven te worden en is mevr. Nijkamp automatisch
benoemd in de ouderraad. Mevr. Hovius bedanken we heel hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren en
mevr. Nijkamp van harte welkom binnen onze ouderraad.
De ouderraad vergadert dinsdag 13 maart om 19.30 uur op school. Een week later op dinsdag 20 maart
vergadert de medezeggenschapsraad, ook om 19.30 uur op school.
Batterijen.
Wist u dat u gebruikte batterijen op school kunt inleveren? De school ontvangt hier spaarpunten voor. Van
deze spaarpunten hebben we al veel zandbakmateriaal voor groep 1/2 gekocht. Een leuke manier om te
sparen voor onze kinderen.

GROEP 1/2.
We zijn deze week begonnen met project Welkom. Dit hebben wij gedaan, omdat wij na een vakantie altijd even
weer de regels gaan herhalen. Na project Welkom gaan wij drie weken aan de slag met project Ziek en Gezond.
Op de website onder kop groep 1/2 staat de ouderbrochure en de begrippenlijst.
Bibliotheek
Vrijdag 9 maart zijn wij naar de bibliotheek geweest en hebben we weer mooie boeken uitgezocht.
Regel van de week: Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.
Letter van de week:
letter p van pil.
De kinderen mogen voorwerpen en woorden meenemen van huis die de letter p in het woord hebben staan.
Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen interesse in het lezen.
Cijfer van de week:
Deze week herhaalden we de stippenpatronen en de getallen 2 t/m 6 voor groep 1 en voor groep 2 de
stippenpatroon en de getallen 0 t/m 6.

Tijdens het project “ziek en gezond” lezen we de volgende prentenboeken voor:
Prentenboek Ophelia voor groep 1.
Prentenboek Draak Dries voor groep 2.
Het doel van het voorlezen is de kinderen in de sfeer van het prentenboek te laten komen en de woordenschat te
vergroten.
Taal:
Groep 1 gaat tijdens project Ziek en Gezond bezig met een zinsopbouw van 4 a 5 woorden. Ze gaan verhaaltjes
terug vertellen en liedjes zingen. Daarnaast gaan zij het over de seizoenen hebben.
Groep 2 gaat tijdens project Ziek en Gezond bezig met verkleinwoorden. Zij gaan bezig met geschreven taal en ze
leren het verschil te horen tussen lange en korte zinnen.
Rekenen:
Groep 1 gaat tijdens project Ziek en Gezond lichaamsdelen aanwijzen en benoemen. Ze gaan elkaar nadoen. Ze
maken kennis met hun eigen lichaam. Ze gaan het verschil leren tussen meer, minder, evenveel.
Groep 2 gaat tijdens project Ziek en Gezond leren om in een oogopslag te zien hoeveel vingers erop gestoken
worden of hoeveel stippen er staan op de dobbelsteen. Ze gaan het hebben over de begrippen: ochtend, middag,
avond, gisteren, eergisteren. Ze gaan kennismaken met de klok.
Met de rekenmethode Pluspunt werken we met het thema Gezondheid, dat we tegelijk aanbieden met project Ziek
en Gezond. Binnen dit thema gaan ze leren hoe lang ze zijn. Hierbij gaan ze mekaar op verschillende manieren
meten. Ze gaan leren wat turven is. En ze komen in aanraking met het splitsen van getallen.
Donderdagmiddag groep 2:
We zijn de middag begonnen met het hakken en plakken van woorden. Uit welke letters bestaat het woord vis,
roos enz. Na de kring gingen ze aan het werk met ontwikkelingsmateriaal. Dit is allemaal op hun eigen niveau. Ze
gingen tijdens de kring aan het werk met de rekenmethode Pluspunt. Na Pluspunt gingen we verder met de
schrijfmethode Pennenstreken. Hier hebben wij de vorm spiraal geleerd.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
6 maart
10 minuten gesprekken
7 maart
Het rapport gaat mee naar huis
23 maart
11.00 uur
Palmpasenoptocht

GROEP 3/4.
De parro app is geïnstalleerd voor groep 3/4 en alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen.
Groep 3.
•
Met Veilig Leren Lezen zijn we gestart met Kern 8. Kern 7 sluiten we af door de kinderen woordjes te laten
lezen en spelling en een stukje begrijpend lezen worden ook getoetst. In Kern 8 komt aan bod woorden met
sch, ng en nk, zoals krans, spons, ring.
•
Wilt u iedere dag met uw kind lezen? U kunt gratis boeken halen bij de bibliotheek.
•
Met rekenen gaan we de Kwartaaltoets doen.
Groep 4.
Met rekenen gaan we de Kwartaaltoets doen. Wilt u thuis ook oefenen met de tafels. Vooral de tafels door elkaar.
GROEP 5.
•
•

•

Deze week hebben de kinderen voor het eerst gewerkt met Snappet. Iedereen kon de spellingsles oefenen
op de computer i.p.v. in het werkschrift.
Parro app. Alle ouders van groep 5 hebben een uitnodiging gekregen voor de Parro app. De Parro app is
een vorm van Whatsapp, maar dan via ons administratiesysteem Parnasyss. Ouders kunnen de leerkracht
een berichtje sturen en andersom. U kunt bijvoorbeeld via de Parro app uw kind ziek melden of de
leerkracht een vraag stellen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de Parro app te activeren?
Rekenen. Deze week hebben de kinderen kennis gemaakt met Delen met Rest. Bijvoorbeeld: 25:6=4 rest
1. Er zijn nog veel kinderen die dit lastig vinden. Dit heeft er mee te maken dat ze de tafels onvoldoende

•
•

kennen. Nogmaals het verzoek om de tafels met uw kind te oefenen. De kinderen moeten de tafels vlot uit
het hoofd kennen.
Voor de creatieve les is juf Hannie op zoek naar bolletjes gele en bruine wol. Wie kan ons helpen?
De kinderen hebben weer een nieuw huiswerkpakket gekregen.

GROEP 7/8.
Maandag 12 maart gaan we naar een voorstelling in het Punt, het onderwerp is mantelzorg. We gaan er op de
fiets naar toe. Donderdag 15 maart is er een gastles rondom dit onderwerp in 7/8.
Dinsdagmiddag 13 maart doen we mee aan het Vrachtwagenproject. Ook hier gaan we op de fiets naar toe. De
gevaren van de dode hoek komen hier aan de orde.
Vrijdag 16 maart doen we mee aan Pannenkoekendag. De kinderen van 7/8 gaan pannenkoeken bakken voor de
ouderen van het Flierborgh.

