
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 13 

29 mrt t/m 4 apr 
 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

Beste ouders, 

Afgelopen week hebben wij een nieuwe collega mogen verwelkomen. Thom 

Buschgens gaat als leerkracht in groep 3/4 werken. Wij zijn blij dat hij ons team 

komt versterken. 

Voor nu fijn weekend en tot volgende week! 

Karin Schouten 

 

Corona-update 

Vandaag zijn groep 6 en groep 8 in quarantaine gegaan, vanwege een positieve 

testuitslag in de groep. 

 

 

 
 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

 
 
Wist u dat.... 
  

- Het weer lente is en het in de lokalen weer fleurig en vrolijk is met de lente 
knutsels? 

- We bij de Fuutjes ook mooie paaseieren versierd hebben voor de Pasen? 
- We bij de Fuutjes een nieuwe collega erbij krijgen op woensdag en vrijdag, zij heet          

Rosalie. 
- We als het even kan elke dag even naar buiten gaan? 

 

 

Opvang 2-4 jaar 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Algemene informatie: 

 

 
 
Deze week hebben de peuters het over groenten! We lezen over het groentetuintje van 
‘Anna en haar groentetuintje’ en gaan ook zelf ‘wortels’ plukken. Geen echte wortels, maar 
speelgoedwortels. Goed voor de fijne motoriek! 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 
BSO-groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaarden en Zeehonden 
Het was een gezellige week. We hebben nieuw speelgoed op de BSO. De kinderen waren 
er heerlijk mee aan het spelen. Woensdag hebben de kinderen gepicknickt in de 
voetbalkooi. Gelukkig is in de loop van de week het zonnetje gaan schijnen. We hebben 
heerlijk buiten gespeeld. Wij wensen iedereen een fijn weekend. 

 
 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Pasen  

Donderdag vieren we Pasen in de eigen groep. We willen vragen of alle 

kinderen twee hardgekookte eieren (met een ongebroken schaal) mee 

willen nemen. 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: juf Saskia staat voor groep 1/2B 

Dinsdag: 
Woensdag: 

Donderdag: 

- Paasviering in de klas  
- 2 gekookte eieren mee  

Vrijdag:  

- Kinderen zijn vrij: Goede Vrijdag  
 

Voor in de agenda: 
05 april 2e Paasdag, kinderen zijn vrij van school  

26 april  Studiedag, de kinderen zijn vrij van school. 

27 april  Koningsdag, kinderen zijn vrij van school  

01 mei  Meivakantie t/m 16 mei 

 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

GEZOCHT!  

We zoeken nog steeds, voor een leuke activiteit die hoort bij thema Kunst, 

voor ieder kind een schoenendoos. Mocht u nog extra dozen hebben, wilt 

u deze dan meegeven?  

Voor dezelfde activiteit zoeken we kleine knutselmaterialen: doppen, 

kurken etc... Wilt u deze ook meegeven?  

 

Kunst 

Heeft u of de kinderen nog iets thuis wat in onze hoek ‘Kunst’ past, dan 

mag uw kind dat meenemen naar school! Vooral de hoek van groep 3A is 

nog wat leeg!!!  

 

Lunch  

Het valt ons op dat steeds vaker kinderen voor bij hun lunch koek, snoep en 

paaseieren meekrijgen. Wij willen u vragen dit lekkers voor thuis te bewaren. 

Lunchen kan op vele andere lekkere manieren!  

 

Pasen  

Donderdag vieren we Pasen in de eigen groep. We willen vragen of alle 

kinderen een gekookt ei mee willen nemen. We willen daar graag een spel 

mee doen.  

U mag uw kind voor de middag een feestelijke paaslunch meegeven. Zo 

kunnen we met elkaar samen een Paaslunch houden.  

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 

- 3A en 3B: buiten gym  
Dinsdag: 

- 3A; buiten gym  
Woensdag: 

Donderdag: 

- Paasviering in de klas  
- Gekookt eitje mee  

- 3B; buiten gym  

Vrijdag:  

- Kinderen zijn vrij: Goede Vrijdag  
 

Voor in de agenda: 
05 april 2e Paasdag, kinderen zijn vrij van school  

26 april  Studiedag, de kinderen zijn vrij van school. 

27 april  Koningsdag, kinderen zijn vrij van school  

01 mei  Meivakantie t/m 16 mei 

 
 

Groep 3/4 

Algemene informatie: 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Pasen: U mag uw kind voor de middag een feestelijke paaslunch 

meegeven. Zo kunnen we met elkaar samen een Paaslunch houden. 
 

Alle toetsen van CITO zijn gedaan. Deze week kunnen de kinderen die een deel 

gemist hebben vanwege ziekte of andere redenen de toets inhalen.  

 

Afgelopen week hebben de kinderen kennis gemaakt met meester Thom. We 

zullen de komende tijd vaker samen voor de klas staan zodat hij mee kan kijken 

tijdens mijn lessen, ik hem wegwijs kan maken in de klas en de lesstof en kan 

helpen bij de voorbereidingen wanneer hij lessen gaat geven.  

 

Groep 3 is gestart met kern 9 van Veilig leren lezen. Het is belangrijk dat ze thuis 

ook iedere dag even lezen. Met rekenen is blok 4 getoetst en herhalen we wat 

nog moeilijk is.  

 

Groep 4 is gestart met thema Nodig van taal. Met rekenen hebben we ons de 

afgelopen weken gericht op herhaling en werken we nu verder in blok 4. In groep 

4 is het de bedoeling dat de kinderen de tafels van 1 t/m 5 en 10 gaan 

automatiseren. Dit gaan we stapsgewijs doen. Uw kind zal binnenkort de tafel van 

2 meekrijgen om thuis te gaan oefenen. Met spelling hebben we de laatste 

categorie van groep 4 geleerd: het achtervoegsel. Bijvoorbeeld woorden die 

eindigen op -ig- (maar je hoort -ug- in bijvoorbeeld bezig) en woorden op – lijk- ( 

maar je hoort -luk- in bijvoorbeeld eerlijk) 

 

We zijn deze week verder gegaan met ons thema ‘de huisarts’. We zijn in groepjes 

begonnen met de voorbereidingen voor het maken van een huisartsenhoek.  

We hadden het ook over medicijnen. De kinderen dachten dat je deze zo bij de 

huisarts kon ophalen. Ik heb ze uitgelegd dat de huisarts dan een recept schrijft en 

dat je je medicijn dan kunt ophalen bij de apotheek. Nu merk ik dat dit een lastig 

woord is. Ik hoor nog regelmatig dat ze hun medicijn gaan ophalen bij de 

bibliotheek. Uiteraard heb ik ze uitgelegd dat ik daar heen ga om boeken te 

lenen…………. 

We zullen het nog regelmatig gaan hebben over de huisarts en de apotheek. 

 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: Juf Sabine, meester Thom  

Dinsdag: Juf Sabine, meester Thom, vandaag buitengym, vandaag heeft Lenthe 

haar boekbespreking, heel veel succes! 
Woensdag: Juf Sabine, meester Thom 

Donderdag: Juf Jenneke is er voor het laatst, vandaag buitengym 

Vrijdag: Goede vrijdag 

 
 

 

Groep 4 

Portfolio: we missen nog heel veel portfolio’s. Kunt u het portfolio meegeven aan 

uw kind? Dan kunnen we weer werkjes verzamelen over het thema / waar uw kind 

trots op is. Alvast bedankt!  

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

We zijn gestart met het circuit over de huisarts. De onderdelen staan in het teken 

van lezen, schrijven en presenteren. Zo houden de kinderen een 

poppenkastvoorstelling over de mol (wie heeft er op mijn kop gepoept), schrijven 

ze een stripverhaal en schrijven ze recepten/ etiketten voor pillen.  

 

Deze week oefenen de kinderen nog met de rekendoelen van blok 4.  

U ontvangt rekenbladen per mail. Deze bladen sturen we altijd rond les 15. U ziet 

zo welke doelen/oefeningen de kinderen hebben gemaakt. Uw kind kan (een 

aantal)oefeningen maken als u dat fijn vindt.  

 

We hebben nu alle tafels aangeboden uit groep 4: tafel van 2, 5, 10, 11, 3 en 4. Tot 

het einde van het jaar oefenen we de tafelsommen.  

 

We starten met een nieuw thema voor taal: thema nodig.  

 

Pasen: U mag uw kind voor de middag een feestelijke paaslunch 

meegeven. Zo kunnen we met elkaar samen een Paaslunch houden. 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: juf Nanda 

Dinsdag: juf Nanda, boekenbeurt Ole 

Woensdag: juf Christel, boekenbeurt Aukje 

Donderdag: juf Nanda, stagiaire juf Sas, Paasviering in de klas (paaslunch mee) 

Vrijdag: goede vrijdag, kinderen zijn vrij  

 

Voor in de agenda: 

26 apr  Studiedag. De kinderen zijn vrij van school 

27 apr  Koningsdag. 

01 mei  Meivakantie t/m 16 mei. 

 

Groep 5 

Algemene informatie: 
Donderdag vieren we Pasen in de eigen groep. We willen alle ouders vragen de 

kinderen een eigen paaslunch mee te geven, met bijvoorbeeld een 

paasbroodje/gekookt eitje. Zo maken we er een gezellig Pasen van!  

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Leah en Lieve zijn deze week klassendienst 

Dinsdag: 

Woensdag:Juf Leonie is er vandaag. Vandaag gaan we de toets maken van    

Meander thema Vervoer. Leer ook de topografie goed! Provincies met 

hoofdsteden. 

Donderdag: Paaslunch. Zorg voor een eigen Paaslunch met Paasbrood en een 

hardgekookt eitje 

Vrijdag: Goede Vrijdag, de kinderen zijn vrij 

 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 

Donderdag vieren we Pasen in de eigen groep. We willen alle ouders vragen de 

kinderen een eigen paaslunch mee te geven, met bijvoorbeeld een 

paasbroodje/gekookt eitje. Zo maken we er alsnog een gezellig Pasen van!  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag:  

-Paasviering in de klas. 

Vrijdag: 

 
 

Groep 6 

Algemene informatie: 

Donderdag vieren we Pasen in de eigen groep. We willen alle ouders vragen de 

kinderen een eigen paaslunch mee te geven, met bijvoorbeeld een 

paasbroodje/gekookt eitje. Zo maken we er alsnog een gezellig Pasen van!  

 

Voor in de agenda: 

05 apr   Tweede Paasdag 

06 apr   Methodetoets rekenen Blok 4 

08 apr   Weerbaarheidstraining les 6 

15 apr   Weerbaarheidstraining les 7 (laatste) 

26 apr   Studiedag 

27 apr   Koningsdag 

01 mei   Meivakantie t/m 16 mei 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Rafael en Sem R. 

-Vandaag maken we een methode toets van Taal, thema Spijsvertering. Zorg dat 

je de woorden goed kent. 

Dinsdag: 

- 

Woensdag: 

- 

Donderdag: 

-Vandaag hebben we de 5e les van de Weerbaarheidstraining. Het is belangrijk 

dat je allemaal het huiswerkboekje bij je hebt. Het huiswerk voor deze week is: Lees 

en maak de opdrachten van thema D: grenzen. 

-Vandaag doen we een kleine Paasviering in de eigen groep. 

Vrijdag: 

-Vandaag is het Goede vrijdag. 

-Vrolijk Paasweekend allemaal! 

 

 

 

 

 
Groep 7 

Algemene informatie: 

Pasen: 

Donderdag vieren we Pasen in de eigen groep. We willen alle ouders vragen de 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

kinderen een eigen paaslunch mee te geven, met bijvoorbeeld een 

paasbroodje/gekookt eitje. Zo maken we er een gezellig Pasen van!  

 

Verkeersexamen: 

Vergeet niet te leren voor het schriftelijk verkeersexamen. De kinderen hebben een 

boekje meegekregen en op de site www.examen.vvn.nl kunnen de kinderen 

alvast oefenen. 

 

Voor in de agenda: 

29 mrt  Huiswerk deel 19 

30 mrt  Spreekbeurt: Luuk en Sophie 

01 apr  Spreekbeurt: Fabius 

01 apr  Paasviering (in de eigen groep) 

02 apr  Goede vrijdag 

05 apr  Tweede paasdag 

06 apr  Spreekbeurt: James en Anouk 

15 apr  Schriftelijk verkeersexamen 

26 apr  Studiedag. De kinderen zijn vrij van school 

27 apr  Koningsdag. 

01 mei  Meivakantie t/m 16 mei 

 

Klassendienst: 

Mare en Marit H. 

 

Weekoverzicht: 
Maandag:  

-Huiswerk deel 19 inleveren. 

Dinsdag: 

-Spreekbeurt: Luuk en Sophie 

Woensdag: 

Donderdag:  

-Spreekbeurt: Fabius 

Vrijdag: 

-Vandaag zijn we vrij! Fijne paasdagen allemaal       

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Pasen 

Donderdag vieren we Pasen in de eigen groep. We willen alle ouders vragen de 

kinderen een eigen paaslunch mee te geven, met bijvoorbeeld een 

paasbroodje/gekookt eitje. Zo maken we er een gezellig Pasen van!  

 

Boekendoos 

Alle kinderen hebben informatie meegekregen over de boekendoos. Als het goed 

is heeft uw kind inmiddels een boek gekozen waar het de doos over wil maken. De 

boekendoos moet op maandag 17 mei ingeleverd worden. Let op! Dit is de 

maandag na de meivakantie. 

 

Portfolio’s 

Het zou fijn zijn als de portfolio’s weer mee terug naar school komen, dan kunnen 

de kinderen ze weer vullen. 

http://www.examen.vvn.nl/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
Voor in de agenda: 

01 apr  Paasviering (in de eigen groep) 

02 apr  Goede vrijdag 

20 apr cito eindtoets 

21 apr cito eindtoets 

26 apr  Studiedag. De kinderen zijn vrij van school 

27 apr  Koningsdag. 

01 mei  Meivakantie t/m 16 mei. 

17 mei Inleveren boekendoos 

 
Weekoverzicht: 
Maandag:  

-Vandaag zijn de audities voor de musical. Leer je tekst goed! 

Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 

-Vandaag hebben we geen gym. 

Woensdag: 

-Vandaag heeft Jaimy zijn spreekbeurt. 

Donderdag:  

Vrijdag: 

-Vandaag zijn we vrij. Fijne Paasdagen allemaal! 

 
 

 


