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Belangrijke data 

• zaterdag 4 februari - einde Nationale Voorleesdagen 

• Woensdag 15 februari - Voorjaarsfeest (Carnaval) 

• vrijdag 17 februari - koffieochtend 

• woensdag 22 februari - rapport mee 

• donderdag  23 februari en vrijdag 24 februari - levering meubels - groepen 3, groepen 4 en 

groep 5a leerlingen zijn vrij 

• maandag 27 februari  t/m zondag 5 maart - voorjaarsvakantie - alle leerlingen vrij 

Terug en vooruit 

De maand januari kan de boeken in als 

een hele natte maand. Wat een hoop 

regen is er in de eerste weken gevallen. 

Gelukkig is het inmiddels wat minder 

regenachtig. Dat scheelt een stuk. Tegen 

kou en wind kunnen we ons in ieder geval 

lekker warm aankleden. De kinderen 

hebben daar gelukkig niet zo veel last 

van. Zodra zij buiten spelen worden zij 

vanzelf lekker warm door al dat rennen 

en rondspelen. Misschien lukt het in 

februari om nog een witte wereld te 

krijgen, maar dat is altijd afwachten.  

Anders dan vermeld in de kalender, krijgen de leerlingen op woensdag 22 februari hun rapport mee. 

Dit heeft te maken met de levering van nieuw meubilair (zoals u verderop kunt lezen). . In de week 

van 6 maart en de week van 13 maart zullen dan de rapportgesprekken plaatsvinden voor de 

groepen 3 t/m7 en groep 9. Houdt u dus goed de Social schools in de gaten zodat u zich op tijd kunt 

inschrijven. 

  



Voorjaarsfeest (Carnaval) 

Anders dan vermeld in de schoolkalender is 

het voorjaarsfeest (Carnaval) op woensdag 15 

februari. Dit is verplaatst vanwege de levering 

van het nieuwe meubilair van de groepen 3, 4 

en 5a. De kinderen mogen deze dag verkleed 

op school komen. We zijn benieuwd naar de 

verschillende kostuums. De hele ochtend zal in 

het teken staan van gezelligheid, spelletjes en 

plezier met elkaar.  Uiteraard beginnen we 

met een polonaise op het schoolplein. 

Nieuw meubilair 

Op de twee laatste dagen voor de voorjaarsvakantie krijgen de groepen 3, 4 en groep 5a ook nieuw 

meubilair. Dit betekent voor de juffen en meesters dat zij alle spullen uit de kasten moeten inpakken 

zodat alle oude kasten, tafels en stoelen leeg klaar staan op woensdag 22 februari. Op die dag wordt 

het oude meubilair opgehaald door een organisatie uit Hongarije die het oude meubilair nog heel 

goed kunnen en willen gebruiken. Het oude meubilair krijgt dus een goed tweede leven. 

Het nieuwe meubilair komt donderdag 23 en 

vrijdag 24 februari. Op die dagen zijn de kinderen 

van de groepen 3, 4 en 5a dus vrij. Er wordt immers 

op die dag veel heen en weer gelopen en er zullen 

meubels in elkaar gezet moeten worden. 

Vervolgens kunnen de leerkrachten hun ingepakte 

spullen weer uitpakken zodat de kinderen na de 

vakantie in een lokaal komen waar alles nieuw is. 

Een hele operatie, maar we krijgen er iets heel 

moois voor terug.  

Nieuws uit de groepen 

Groep 5 

De eerste weken na de kerstvakantie zitten er alweer op. Er is door alle kinderen de afgelopen 

weken gewerkt aan de Cito toetsen, maar ook de gewone lessen zijn natuurlijk doorgegaan. Alle 

kinderen hebben heel erg hun best gedaan en de juffen zijn heel erg trots op de kinderen! 

Eerst nog even terug naar de gezellige decembermaand. Een maand die in het teken stond van de 

feesten Sinterklaas en Kerst. Een periode die werd afgelopen met een supergezellig kerstdiner, 

waarbij alle kinderen hebben genoten van alle lekkere gerechten die door de ouders werden 

gemaakt. 

Na de vakantie hebben we in de eerste weken weer aandacht besteed aan de groepsvorming. We 

hebben met elkaar gesproken over de vakantie en hebben leuke werkvormen met elkaar gedaan. In 

groep 5b werd zelfs geproost op het nieuwe jaar! 



De komende periode werken we weer verder aan nieuwe doelen. Zo gaan we bij rekenen aan de slag 

met sommen tot 1000, grote keersommen en deelsommen. Ook bij spelling en taal staan nog een 

hoop nieuwe doelen op de planning en natuurlijk blijven we ook lekker lezen in de klas! 

Groep 7A 

Na de Kerstvakantie gingen we in groep 7 hard aan het werk. We zijn de laatste Cito toetsen aan het 

maken en de kinderen werken er serieus aan. Gelukkig was er ook tijd voor een leuke dingen! Zo was 

er een uitstapje naar de Dienst Archeologie van Den Haag. We kregen les over hoe archeologen te 

werk gaan bij een opgraving. De groep werd daarna gesplitst. De ene groep ging een tentoonstelling 

maken met een archeologische vondst. Eerst moesten ze in de vitrines kijken wat het zou kunnen 

zijn geweest en uit welke tijd het kwam. De andere groep ging zelf dingen opgraven, waarbij ze ook 

leerden hoe je de vindplaats precies kunt aangeven op een kaart. Natuurlijk werd er gewisseld na 

verloop van tijd zodat iedereen alles kon uitvoeren. Het was een erg leerzame middag! 

Juf Ellen van kunst nam ons met een echte architect mee de wijk in om naar de architectuur van de 

gebouwen te kijken. Tijdens de kunstlessen ontwierpen de leerlingen zelf een huis of maakten ze 

een stadsplan. 

Bij meester Bram gingen we aan de slag met elektriciteit waarbij de kinderen zelf stroomkringen 

mochten maken. 

Kortom, er is weer van alles gedaan en geleerd in groep 7 

 

 

 

 

 



Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!!! 

 

Wij leren samen! 
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