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Trefwoord 

Wat gebeurt er als mensen elkaar bewonderen? Hoe is het om iemand te bewonderen of om zelf 

bewonderd te worden? En kun je ook bewondering opbrengen voor jezelf? 

 

De bijbelverhalen gaan deze week over twee mensen die bewondering opbrengen voor Jezus. 

Een rijke man komt voor de vraag te staan in hoeverre hij Jezus als voorbeeld wil en kan 

volgen. En een Romeinse officier roept bij Jezus diepe bewondering op door zijn grote geloof. 

 

Jarig 

Vrijdag 4 februari is Nora jarig. We feliciteren Nora met haar 3e verjaardag. Fijne dag samen! 

Dinsdag 8 februari is Jonne jarig, hij wordt 10 jaar. Alvast een hele fijne dag gewenst! 
 

 

Rapporten 

Nog niet alle rapporten zijn op school. Graag deze zo spoedig mogelijk inleveren!  

 

Nationale Voorleesdagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 februari sluiten we de Voorleesdagen af. Maar het (voor)lezen zelf blijft een vast 

onderdeel van ons dagprogramma. 

Uit de groepen: 

 

Peutergroep-Dagopvang  

Thema: Verkeer, de komende weken staat de tractor centraal.  

Morgen, donderdag 3 februari sluiten we de Voorleesdagen af. Het boek ‘Vos gaat een stukje 

rijden’ staat ook dan centraal en samen met groep 1 2 en 3 ‘rijden’ we nog een eindje met Vos 

mee. 

Het lied van ‘Vos komt eraan’ past goed bij het verhaal. De kinderen genieten volop van dit 

liedje en kunnen al goed meezingen. 
Vos komt eraan! - Kinderliedje bij 'Vos gaat een stukje rijden' - Nationale Voorleesdagen 2022 
We vieren de verjaardag van Nora op donderdag 3 februari. 
Onderstaande link willen we graag meegeven. Zo nu en dan gebruiken we het digibord voor een 

liedje of een verhaal. De kinderen vinden dit helemaal geweldig en naast dat het leuk is, is het 

ook nog eens heel goed voor de taalontwikkeling. Een uur lang zingen en bewegen, kortom – 

spelenderwijs leren! 

 

https://youtu.be/7zOIWm-LQw8
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1 UUR LANG ZINGEN MET FENNA | Kinderliedjes zingen met Fenna | NPO Zappelin 

 

BSO 

Thema: Voorjaarskriebels 

Tijdens dit thema nemen we alvast een voorproefje op het Voorjaar. 
 
 

Groep 1-2-3 

 
Groep 1 en 2  

Deze week hebben we geen specifieke doelen waar we aan werken. Deze week ben ik aan het 

checken wat de kinderen allemaal weten/kennen.  
Het getal van de week is de: 13 

 

Volgende week woensdag heeft Ragnar de kofferkring.  

 
Groep 3  
Met Veilig leren lezen ronden we deze week kern 7 af en starten we in kern 8.  
Met rekenen zitten we in week twee van blok 6. We oefenen met het maken van sommen met 

10 en eenheden   en we oefenen met het maken van plattegronden van bouwsels met 

hoogtegetallen.  

Groep 4-5 

We gaan verder met het oefenen van de tafels. 

Woensdag 9 februari: 

Groep 4 de tafel van 8 opzeggen. 

Groep 5 de tafel van 8 opzeggen heen en terug. 

Volgende week herhalen we de tafel van 8. Veel succes met 

oefenen!!! 

• We zijn bezig met het thema “Ik hou van Holland”. 

Het is leuk als de kinderen typisch Nederlandse 

spulletjes meenemen. 

 

 
Groep 6-7-8 

https://youtu.be/zRVRqy2R2sY
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Blink: We zijn met wereldoriëntatie (Blink) begonnen met het onderwerp ‘wonderlijke 

uitvindingen'. Hiervoor willen we graag wat oude spullen in de klas die we (liefst met een 

schroevendraaier) uit elkaar kunnen halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een wekker, een radio, 

scheerapparaat, laptop etc. De spullen worden wel gesloopt! Gereedschap is ook van harte 

welkom. Deze graag even met een stukje tape met naam merken. Deze worden (daar gaan we 

vanuit tenminste) niet gesloopt. 

Techniek: We kregen bericht van het Wolfsbos dat de technieklessen voor groep 7/8 weer door 

mogen gaan. Volgende week vrijdag, 11 februari, zijn wij 's middags alweer aan de beurt voor 

een les 'duurzaamheid'. Wie wil er brengen en halen, en het liefst ook blijven om te begeleiden? 

Omdat we met ouders en kinderen in de auto gaan, zouden we het erg op prijs stellen 

wanneer iedereen voor die tijd even een zelftest zou willen doen. Zeker gezien het 

huidige aantal besmettingen in de groep. 

10-minuten gesprekken: Volgende week zijn de 10- minuten gesprekken en de 

verwijzingsgesprekken van groep 8 gepland. In de bovenbouw stellen we het zeer op prijs 

wanneer de kinderen zelf meekomen naar het gesprek! 

Huiswerk:   

• Presentatie boekendoos:  dinsdag 8 februari: Hessel 

dinsdag 15 februari Sylvan    
• Topo: level 7 oefenen (groep 8) en level 9 oefenen (groep 6/7)  
• Topotoets: 17 februari; groep 6/7 level 7,8,9; groep 8 level 6 en 7 
• Engels: dinsdag 8 februari; groep 6/7/8: toets Engels 3.2 
• Verkeer: vrijdag 11 februari toets les 9 en 10 

 
Agenda 

• 5 februari – oud papier                                  
• 7 februari – 1e rapport mee naar huis 

• 8 februari – verwijzingsgesprekken VO groep 8 
• 9 februari – vergadering leerlingenraad 
• 10 februari – 10-minuten gesprekken 

• 18 februari – studiedag team – leerlingen onderwijs vrij  

• 21 t/m 25 februari - voorjaarsvakantie 
 

 
 

 

 

 


