
 

 

 

 

Vrijdag  27 januari 2017 
 

Weekbrief 
 

Activiteitenoverzicht   
17 februari   Carnaval op school 
17 t/m 19 februari  Oud papier container 
18 t/m 26 februari  Voorjaarsvakantie 
 

Aanwezigheid directie / Meerschools Intern Begeleider (MIB) 
 
Ramona 
Woensdag 1 februari 
Donderdag 2 februari  
Maandag 6 februari 
Dinsdag 7 februari  
 
Marcha 
Woensdag 1 februari (middag) 
Dinsdag 7 februari 
 
Nieuws uit de school 

 
Carnaval 

De kijkavond op 20 januari was een ontzettend groot succes. Vele ouders en leerkrachten hebben de kar bewonderd 

en de handen uit de mouwen gestoken. Omdat velen genoten hebben van deze enorme opkomst en de gezellige 

samenwerking en omdat vele handen licht werk maken zouden we het leuk vinden als u tijdens de bouwdagen komt 

helpen.  

Extra bouwdagen wegens enorm succes! Komen jullie weer helpen?? Iedereen is welkom!  

Op zaterdag 28 januari en zaterdag 4 februari wordt er vanaf 10.00 uur gewerkt aan de kar.  

Vrijdagavond 10 februari vanaf 19.00uur. 

U bent welkom in de 1e loods van Lignostone, Mercuriusweg 3 (achter de Karwei). 

Uiteraard bent u ook iedere dinsdag en donderdag welkom vanaf 19 uur.  

De eind tijd is niet helemaal duidelijk maar komen we wel uit in overleg.. zo lang het mooi gaat gaat het mooi 

Voor iedereen die mee loopt in de optocht! 

Kledingvoorschrift: 

 - Zwarte broek 

 - Zwarte trui/vest/jas(niet te dik ivm pak) bv thermo 



Als je het pak nog niet hebt gepast, kom deze dan z.s.m. passen op school dan kan ie in de verf  

                                  

                                

En jaaaa...we hebben ook een  facebookpagina. Like onze pagina! 

https://www.facebook.com/groups/158208424670367/   

Luizenbrigade 

In de app van de luizenbrigade kwam een mooi artikel voorbij over luizenmoeders. We willen u dit niet onthouden.  

 

Luizenmoeder... Het klinkt misschien als een klus die helemaal niet leuk is om te doen. En toch is het omgekeerde 

waar! Luizenmoeder is een zeer eervolle en dankbare taak. En wel hierom. 

 

Als je kinderen op luizen controleert: 

 Vertellen ze je de liefste en grappiste verhalen. "Weet je wat ik later wil worden? Astronaut. Echt waar. Ik 

heb hele goede ogen en ik weet alles van de maan!". 

 Kom je heel dichtbij ze, letterlijk en figuurlijk. De meesten vinden dat fijn. Regelmatig raken kids helemaal in 

trance als ik op hun hoofdjes friemel. 

 Leer je alle kinderen uit de klas van je eigen spruit goed kennen. Bijna alle ouders worden genegeerd door 

kids, maar luizenmoeders krijgen consequent een grote groet. 

 

Het gehele artikel kunt u vinden op www.moodkids.nl.  

Bent u na deze genoemde punten heel enthousiast geworden? We zijn op zoek naar nieuwe ouders, opa's of oma's 

voor de luizenbrigade. Bij interesse of als u meer informatie wilt kunt u zich melden bij Alina van der Velde (moeder 

van Tomas, Kayra en Stefan) of bij juf Lian of Ramona. 

 
 

Nieuws uit de groepen 
 
Peuters - Juf Lida, Juf Paulina, Juf Rina 
 
Wij zijn druk bezig met het thema Winter. We hebben al heel veel liedjes geleerd en heel veel knutselwerkjes 
gemaakt. Omdat het vaak te koud is om buiten te spelen doen we dat regelmatig in de Speel/gymzaal.  
 
Ons lokaal en speelgoed zijn weer mooi fris en schoon gemaakt tijdens de schoonmaakavond. Een aantal ouders 
hebben speelgoed mee naar huis genomen en dit is ook weer schoon.  We bedanken alle ouders voor hun hulp. 
 
Inmiddels zijn de Nationale Voorleesdagen weer begonnen. Ook de Boontjes in de Dop doen hier aan mee. Juf Ina 
heeft afgelopen donderdag een prachtig verhaal van Rambamboelie voorgelezen in de Plexat. De peuters hebben er 
van genoten. Daarna hebben we in het lokaal nog lekkere broodjes gegeten.  

https://www.facebook.com/groups/158208424670367/
http://www.moodkids.nl/


Tijdens deze voorleesdagen zal extra aandacht besteed worden aan het voorlezen.  
 
Groep 1/2 - Juf Astrid en juf Rianne  
 
Week 5 werken we nog over het thema winter. Het boek: kikker in de kou staat hierbij centraal. De kinderen hebben 
kikker geverfd, sneeuw geplakt en groep 2 stempelt er zelfs woorden bij. We hebben sneeuwklei in de kleihoek, 
warme winterkleding in de huishoek en op de kralenplanken worden kikker, haas, eend en varkentje gemaakt. 
Er wordt heel hard gewerkt! We zingen over een sneeuwman en over kikkertjes in de sloot. Juf Astrid heeft sneeuw 
mee naar binnen genomen om te bewaren, maar dat was geen succes! 
 
Ons lokaal en al het ontwikkelingsmateriaal is weer schoongemaakt door de moeders. Heel erg hartelijk dank 
hiervoor!  
 
De Nationale Voorleesdagen zijn we afgelopen woensdag begonnen met een voorleesontbijt en juf Astrid heeft het 
prentenboek van het jaar 2017: De kleine walvis, voorgelezen. Juf Ina heeft donderdag het prentenboek 
Rambamboelie voorgelezen aan alle kinderen van de school. Juf Anneke zal volgende week donderdag aan ons 
voorlezen. 
 
In week 6 en 7 zal Carnaval het thema zijn. Op de letterkast zal de letter f van feest centraal staan. De kinderen 
mogen dan weer spullen of plaatjes voor de letterkast meenemen. Heeft u Carnavalskleding, maskers, slingers o.i.d. 
over. Dan houd ik mij van harte aanbevolen! 
 
Groep 3/4 - Juf Lianda en juf Paulien 
Groep 4 
Tafels oefenen: 
Aanstaande woensdag ( 1 februari) krijgen de kinderen van groep 4 een tafeltoets over de tafels 1t/m5 en 10. Voor 
de week daarop komt de tafel van 6 erbij en gaat de tafeltoets dus over de tafels van 1t/m6 en 10. Denken jullie 
eraan het tafelschriftje en mapje voor woensdag weer mee naar school te nemen?  
Veel Succes met leren ! 
 
Groep 3 
We werken momenteel in kern 6. De leerlingen hebben afgelopen week de woordjes geit, pauw en duif geleerd. De 
leerlingen hebben een blad met structuur- en wisselwoorden gekregen. Wilt u elke dag met uw kind  oefenen? Het is 
belangrijk dat ze zoveel mogelijk blijven lezen in een vlot en vloeiend tempo. Met name bij de tweeklanken (ui, eu, 
ei) is het belangrijk dat de leerlingen deze goed van elkaar kunnen onderscheiden. 
 
Groep 5/6 - Juf Lian en juf Lianda 
Deze week geen nieuws 
 
Groep 7/8 -  juf Rianne 
 
Op woensdag 18 januari zijn Alex Vissering en Olaf Vos bij ons op bezoek geweest om samen met ons te zingen. We 
hebben de liedjes voor het Groninger Laidjes festival flink geoefend. We hebben het lied van Alex Vissering  
'Westerwolde' geoefend, ook het Groningse volkslied kwam voorbij. We gaan de komende weken hard oefenen voor 
ons optreden.    
Het Groninger Laidjes festival vindt plaats op vrijdagavond 10 maart. Nadere informatie hierover volgt nog. 
 
 



 

 
Met spelling zijn we een nieuw blok gestart, namelijk blok 5. De kinderen hebben de woorden van blok 5 in Bloon 
staan, deze kunnen ze ook thuis oefenen. Dit is belangrijk  

Overig nieuws  
 

 
GGD ook via WhatsApp te bereiken  
Uw kind komt in groep 2 en in groep 7 in contact met GGD Groningen. Behalve dit contactmoment tussen uw kind 
en de doktersassistent, is GGD Groningen voor u als ouder echter altijd te bereiken bij vragen over opvoeding over 
gezondheid. Sinds kort hebben ze ook een WhatsApp nummer. Handig!  
GGD Groningen  
Telefoon: 050 367 4991  
WhatsApp: 06 10565212  
Facebook: facebook.com/ggdgroningen  
Website: www.ggd.groningen.nl 
 
 

Team Bonifatius 
 



 


