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Klassenbeloning 
Als klassenbeloning hadden de kinderen een high-tea 
verdiend. Het was heel gezellig! Niek heeft voor een 
heerlijk verfrissend toetje gezorgd. 
 

Meentheshow                                            

Groep 3 en 6 hebben een prachtige 

voorstelling tijdens de Meentheshow 

gegeven. Voor herhaling vatbaar!  

 

Boekenkring                                                                                                                                
We proberen elkaar te 
motiveren om meer te lezen. 
Het uiteindelijke doel: beter 
worden in veel andere vakken. 

We houden daarom regelmatig 

een boekenkring. We praten 
dan over één of meerdere 
boeken. Op de foto vertelt 
Rosanne over haar favoriete 
boek: juf Rommelkont. Ze las 
het fantastisch voor waardoor 
je aan de bewegingen van 

klasgenootjes kon zien dat ze 
het ècht voor zich zagen. Een 
aanrader!  
 

Sponsorloop voor 
stichting Opkikker 

De kinderen hebben  

heel flink gelopen voor 
het goede doel en veel 
geld opgehaald voor 
stichting Opkikker. 
Na afloop kreeg iedereen  
een banaan om de 
verbruikte energie weer       

aan te vullen.  
 

Jeffrey naar de Pieter van 
Thuylschool in Hoogersmilde 
Jeffrey is verhuisd en woont nu in 
Hoogersmilde. We vinden het jammer 
dat hij niet meer bij ons in groep 6 

zit, maar Jeffrey heeft het gelukkig 

erg naar zijn zin op de Pieter van 
Thuylschool!  

Spreekbeurt 

Alle kinderen hebben hun 

spreekbeurt gehouden. Het waren 
leuke en leerzame spreekbeurten. 
Iedereen heeft goed zijn/haar best 
gedaan! De werkstukken zijn 
ondertussen ook ingeleverd. Het ziet 
er veelbelovend uit! Op de foto 
Sanne die haar spreekbeurt over de 
politie houdt.   

 

Voorstelling Veilig Verkeer 
Nederland  
We hebben een grappige en leerzame 
voorstelling gezien,  gegeven door de 
dames Zebra  van Veilig Verkeer 
Nederland. We leerden hoe het niet 
moest en hoe het eigenlijk wel moest 
door de dames Zebra! 
 

Taal en rekenen 
De afgelopen periode hebben we met taal en rekenen de volgende dingen geleerd:  

Taal: directe (wat je echt zegt) en indirecte rede en de daarbij behorende leestekens, voorzetsels, 
lidwoorden, persoonsvorm en toneelteksten. 
Rekenen: digitale en analoge tijden, handig optellen en aftrekken, maten omrekenen en  meerdere 
geldbedragen optellen.  
 

WIJ WENSEN IEDEREEN EEN FIJNE VAKANTIE! 
JUF MARIKE EN JUF ASTRID 


