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Agenda: 
 
Zaterdag t/m 
zondag  

25 februari 
t/m 5 maart 

Voorjaarsvakantie  

Woensdag  8 maart  Hoofdluiscontrole  
Taaltoppers groep 4, 1e les nieuw thema 

Maandag 13 maart Voorstelling Kijkkunst groep 1/2A en 1/2B 

Maandag 20 maart Verkeersles op het plein groep 1/2A en 1/2B 

Donderdag 

t/m vrijdag  

23 maart t/m 

31 maart 

Projectweek: Beroepen  

Woensdag  29 maart Brandweermuseum groep 1/2A en 1/2B 

Taaltoppers groep 6/5, 1e les nieuw thema 

 

 

Schoolnieuws:  
 
Beste ouders,  
 
De twee leerpleinen op de bovenetage hebben een metamorfose ondergaan. Er 

staan sinds vorige week nieuwe meubels voor de zelfstandig werkplekken op 
beide pleinen. Heeft u al een kijkje genomen? Maar het is nog niet helemaal af, 

want er komen nog grote afbeeldingen op de wanden en enkele planten. Die 
volgen nog na de voorjaarsvakantie. Nog even geduld dus voordat we het 
officieel kunnen presenteren..... 

 

 
 
Buiten bij de hoofdingang staat een grote witte kleding container voor alle 
kleding en schoenen die u kwijt wilt. Deze kleding wordt goed gesorteerd en 

hersteld, zodat het daarna verzonden en opnieuw gebruikt kan worden in Afrika 
en Oost-Europa. De container heeft ons in het jaar 2022 met 3200 kg maar liefst 

480 euro opgeleverd voor de school. Dank, dank, dank aan alle ouders die 
hieraan hebben bijgedragen. Het komt ten goede van uw kind(eren).  
 

Met vriendelijke groet,  
René Martens  

 

 
Nieuws uit de groepen: 
Groepen 1/2: juf Eveline, juf , juf Marieke juf Renske en 
juf Wendy  

De afgelopen weken hebben wij aan het thema gezondheid 
gewerkt. Wat is gezond en ongezond eten? Hoe verzorg je je 
tanden? Wat ging dat goed! Iedereen heeft zijn 

tandenpoetsdiploma behaald!  

http://www.pwaleiderdorp.org/
mailto:info@pwaleiderdorp.org


 

 2 

In de klas hadden we de hoek van de huisarts. Want als 
je ziek bent, kan je daar naartoe. Wij hebben onze eigen 

dokterskoffer gemaakt met een stethoscoop erin. Deze 
konden we mooi in de huisartsenhoek gebruiken! 

 

 

 
 

 
Vanaf maandag 13 maart t/m vrijdag 31 maart werken wij aan het thema 

beroepen. Vindt u het leuk om in deze weken wat over uw beroep te vertellen 
dan horen wij dat graag! 
 

Groep 3: juf Freke en juf Stephanie 

  

Wij zijn gestart met de verrassingskring. De 
eerste kinderen hebben hun presentatie alweer 

gehouden. Ze waren erg leuk en hebben het super 
gedaan. Wij zijn heel benieuwd naar de 

presentaties die nog gaan komen.       

  

Met lezen hebben we de sch-, schr-, -ng en -nk 

klank geleerd. Denk aan woorden zoals; school, 
scheet, schrijf, bank, gang en nog veel meer. 

Vraag het ons maar         

 

We hebben kennisgemaakt met hoofdletters. 
Wanneer gebruik je een hoofdletter? 

Inderdaad aan het begin van een zin en bij 
namen.  
 

In plaats van dat de juf een dictee met ons 
afneemt, kunnen we dat natuurlijk ook met 

elkaar. En dat is veel leuker!  
 

 
 

Met rekenen zijn we aan het optellen over het tiental heen, denk aan 8 + 5 = ... 
of 16 – 7 = ... We vinden dit nog best lastig. Probeer het thuis in de vakantie, 
naast het rusten en spelen, te oefenen. Veel plezier en tot na de vakantie!  
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Groep 4: juf Floor en juf Marloes 
Sinds januari zijn we in groep 4 bezig met spreekbeurten. De kinderen doen het 

zo knap! We hebben al veel geleerd over De Efteling, karate, beren, hersenen, 
turnen, apen etc. Heel leuk en leerzaam! 

 
Met rekenen wordt het nu steeds een beetje moeilijker. We zijn nu bezig met 
rijgend optellen en aftrekken (33+45=73=5 We doen eerst de 10 tallen rijgen en 

daarna de eenheden erbij, de tussenstap schrijven we op) , de tafels en sommen 
uit een verhaaltje halen. Blijven jullie de tafels thuis ook goed oefenen?  

 
We hebben leuk geknutseld en getekend over de winter! 

 

Groep 5/7: meester Frank en juf Maud 

Wij hebben een hele gezellige leerling in de klas erbij en hij heet Keoni en zit in 

groep 7. Wat hebben we een prachtig leerplein gekregen      .  

De afgelopen periode hebben we de weerbaarheidstraining afgerond. Het was 

een leerzame ‘Kom op voor jezelf training’ waarvan de kinderen nog veel baat 
gaan hebben. Iedereen een fijne vakantie gewenst!  
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Groep 6: juf Mascha en juf Mela 

Wat hebben we veel gedaan deze weken      De kinderen hebben hard gewerkt 

om op de cito te laten zien wat ze allemaal al kunnen. Ze hebben hun rapport 

meegekregen waarin ook staat hoe de leerlingen het op sociaal gebied doen in 
de groep, wat ze hebben gedaan met hun presentatie en hoe ze het doen met de 
gym. Allemaal aspecten waarin uw kind zich ontwikkelt. We hebben met ieder 

kind apart een rapportgesprekje gehad. Het is leuk om te horen wat ze er zelf 
van vinden. Fijn ook om met u te spreken over het welbevinden en de 

ontwikkeling van uw zoon of dochter. 
 
Inmiddels zijn we begonnen aan de keuzekring en de boekenpitch. Door met de 

boekenpitch veel verschillende boeken aan bod te laten komen, verteld door de 
kinderen zelf, hopen we dat de kinderen nog enthousiaster worden om boeken te 

lezen. 
 

Groep 8: juf Joke en juf Laura  
De afgelopen weken hebben wij bij rekenen gewerkt aan een combinatie van 
rekenen en kunst. Het was leuk en leerzaam om te zien hoe kunstenaars 

rekenen en wiskunde gebruiken tijdens het maken van hun schilderijen en 
kunstwerken. Komende weken werken we bij rekenen aan een combinatie van 

rekenen en techniek. Waar zien wij rekenen terug in de techniek? We gaan onder 
andere werken met tandwielen en verhoudingen.  
 

Bij crea zijn we een tekening aan het maken in de stijl van de Braziliaanse 
kunstenaar Romero Britto. Hij maakt kleurrijke tekeningen met vrolijke 

patronen, zoek maar eens op. Hier een klein deel van onze tekeningen. 
  

 

 
Taaltoppers 

De afgelopen weken hebben de Taaltoppers van groep 6/5 een Allerlei project 
gedaan. We hebben proefjes met voeding gedaan om te ontdekken wat 
bouwstoffen en vitamines zijn, zoals zetmeel, kalk en vitamine c. Bijvoorbeeld: 

waarom wordt een doorgesneden appel niet bruin als je er citroen overheen 
perst, dat komt door de zure vitamine c (ascorbinezuur). 
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Ook hebben we gewerkt over het netjes 
houden van onze buurt. We hebben bij 

de Santhorst afval opgeraapt met 
knijpers, ploggen heet dat en daarna 

daarover onze mening gegeven en 
samen een tekst geschreven.  
 

 
 

In de laatste les hebben we onze talenten ingezet in het 
spelen en spreken met behulp van grote handpoppen; MO, 
Billy en hun vrienden kwamen met gastdocent Sylvia op 

bezoek. In al onze lessen kwamen weer nieuwe woorden 
aan bod en hebben we woorden uit vorige thema's 

herhaald. Deze Taaltoppers hebben weer met veel 
motivatie en plezier hun nodige taalervaringen opgedaan.  
 

Toppers zijn het! 
 

 
Wij feliciteren onze jarigen: 
 
FEBRUARI 
24 Emir – groep 3 
25 Lara – groep 8 
 

MAART 
9 Nikita – groep 8 
11 Adam – groep 3 
12 Fatima – groep 8 
18 Dewi – groep 8 
24 Assia – groep 1/2B  
28 Mazin – groep 1/2A 
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Ingekomen post: 

 


