
 

 

 

 

Unitjournaal  

Maand: januari 2022   Unit bovenbouw: groepen 6, 7 en 8 

Belangrijke data  
 Week 4 en 5: Cito toetsen 
 3 februari: 12 uur vrij 

 4 februari: margedag = vrij  
 Week 7: rapportgesprekken 

 

Wist je dat……   
 We heel blij zijn dat we weer 

samen naar school mogen? 

 We in de bovenbouw mondkapjes 
dragen in de gangen? Neemt 

iedereen een eigen mee? 
 We weer hard aan het werk zijn? 

In week 4 en 5 gaan de de cito-

toetsen maken in de klassen. 
 In groep 8a op maandag juf 

Miranda voor de klas staat en op 
dinsdag tot en met vrijdag 
meester Jivan. 

 

Uit groep 6a 

Gelukkig kunnen we deze week 
gewoon weer naar school! Het is 

fijn om elkaar weer te zien en 
iedereen had elkaar weer genoeg te 
vertellen. Voor de vakantie 

mochten de kinderen in de klas zelf 
kiezen bij wie ze in het groepje 

willen zitten. We gaan kijken of dit 
lukt en of ze nog steeds zo hard 

kunnen werken als dat ze hiervoor 
deden. 
Elke woensdagochtend starten we 

met ‘lekker lezen’. De kinderen 
mogen dan zelf een plekje in de 

klas zoeken waar ze fijn kunnen 
lezen. 

 
 

Uit groep 6b 

Wat waren we blij dat we maandag weer 
met zijn allen naar school mochten! De 

school ging voor de kerstvakantie een 
weekje eerder dicht, waardoor er een 
aantal kinderen op de noodopvang 

konden aansluiten. Daar hebben we het 
gelukkig ook erg leuk gehad.  

Verder zijn we deze week alweer 
begonnen met hard werken. Met spelling 

gaan we oefenen met woorden die 
eindigen op –heid, zoals aardigheid en 
aanwezigheid. Met taal zijn we begonnen 

met het thema 'contact' waar we het nu 
hebben over post. Daarnaast oefenen we 

met rekenen met het lezen van een 
kaart en oefenen we verder met 
geldrekenen. In week 4 en 5 zijn de cito-

toetsen.  
Ook hebben we op de maandag en de 

woensdag een nieuwe hulpmeester, 
namelijk meester Michiel. Hij zal een 
aantal leerlingen helpen met de vakken 

die ze nog lastig vinden. In week 7 
krijgen jullie een uitnodiging voor de 

rapportgesprekken. 



 

 

Uit groep 7a 
De kerstvakantie is voorbij en we 

mogen gelukkig weer met zijn allen 
naar school! We hebben voor de 
vakantie gelukkig samen nog het 

jaar 2021 gezellig kunnen afsluiten 
met een kerstlunch. Nu zijn we 

alweer hard aan het werk in de 
klas. We herhalen wat we voor de 
vakantie hebben geleerd, maar zijn 

ook alweer bezig met nieuwe 
dingen. Bij spelling hebben we het 

over woorden op –isch, zoals: 
medisch en telefonisch en leren we 

woorden met een trema in het 
meervoud schrijven, zoals: knieën 
en drieën. Tijdens de taallessen 

herhalen we hoe we het gezegde uit 
de zin halen. Bij rekenen oefenen 

we met procenten, breuken en 
kommagetallen. In week 4 en 5 
gaan we de cito-toetsen afnemen. 

In week 7 nodigen we jullie uit voor 
het rapportgesprek, zodat jullie 

kunnen horen hoe de kinderen het 
in de klas doen en hoe ze de 
toetsen gemaakt hebben. Afgelopen 

woensdag hebben we tijdens 
creatief 'knappe koppen’ van klei 

gemaakt. Zie hier het resultaat! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Uit groep 7b 
We zijn weer gestart! We hebben weer 

lekker kunnen uitrusten in de vakantie 
en gaan vol goede moet weer beginnen 
aan de (drukke) periode. De kinderen 

hadden genoeg te vertellen over de 
kerstvakantie, maar hadden ook wel 

weer zin om naar school te gaan.  
Deze week staat in het teken van de 
Zilveren weken, dat betekent dat we 

weer veel samenwerkingsspelletjes 
doen, afspraken bespreken en doelen 

opstellen voor de komende periode.  
Ook leren we weer nieuwe dingen. Bij 

spelling hebben wij het over woorden die 
eindigen op –isch en knieën. Daarnaast 
oefenen wij heel hard met 

werkwoordspelling, we leren nu dat er 
ook sterke werkwoorden zijn, deze 

veranderen van klank zoals: lopen – 
liepen. Bij de taallessen oefenen wij met 
zinsontleding: wat is een gezegde, wat is 

het lijdend voorwerp etc.  
 

In week 4 en 5 starten we met de cito 

toetsen. In week 7 nodig ik jullie uit voor 
het rapportgesprek. In het gesprek kunt 
u horen hoe het met uw zoon of dochter 

in de klas gaat en worden de toetsen 
besproken.  



 

 

Uit groep 8a 
Na drie weken vakantie zijn we 

maandag eindelijk weer begonnen. 
Groep 8a heeft een nieuwe juf en 
meester. Op maandag geeft juf 

Miranda les en dinsdag tot en met 
vrijdag staat meester Jivan voor de 

klas. De dinsdag ochtend stond in 
het teken van kennismaken met 
elkaar. De eerste indrukken die 

meester Jivan heeft van de 
kinderen zijn heel positief. De 

kinderen willen allemaal hard 
werken, luisteren goed en ze zijn 

erg enthousiast. 
De komende tijd zal in het teken 
staan van de Cito toetsen. Op 

donderdag zijn we gestart met het 
oefenen voor de Cito’s welke zullen 

plaatsvinden in week 4 en 5.  
Na de toetsen volgen er gesprekken 
met alle ouders/verzorgers om het 

definitieve middelbare schooladvies 
te bespreken. Hier krijgen alle 

ouders/verzorgers bericht over.  
Alle ouders/verzorgers zijn ook 
uitgenodigd op 25 januari 14:30 via 

de teams pagina om extra 
informatie te krijgen en vragen te 

stellen over de middelbare school. 
Het is belangrijk dat alle leerlingen 
met een ouder aanwezig zijn bij 

deze voorlichting. We hopen u dan 
te zien.  

Uit groep 8b  
Wat fijn om afgelopen maandag weer te 

kunnen starten op school! Voor de 
kerstvakantie moesten we helaas een 
week eerder de deuren sluiten. Hierdoor 

viel onze kerstviering een beetje in het 
water. Wel hebben we met elkaar de 

periode en het kalenderjaar af kunnen 
sluiten met een gezellige kerstlunch en 
spelletjes. Veel kinderen hebben deze 

extra 'vakantieweek' thuisgewerkt vanuit 
het huiswerkpakketje. Een aantal 

kinderen is op school geweest in de 
noodopvang. Hier hebben we ook 

gewerkt, maar was er ook tijd voor leuke 
dingen: cakejes bakken, oliebollen halen, 
film kijken. Nu zijn we gelukkig allemaal 

weer bij elkaar in de klas, hopelijk 
blijven we met elkaar fit en gezond. Voor 

de kinderen in de bovenbouw geldt nog 
steeds het advies om een mondkapje te 
dragen. Hopelijk kunnen we met elkaar 

hier om denken. De komende weken 
staan in groep 8 in het thema van de 

Cito's. Na de toetsen plannen we met 
alle ouders/verzorgers een gesprek in 
om het definitieve middelbare 

schooladvies te bespreken. Dit zal 
waarschijnlijk in week 7 plaatsvinden, de 

uitnodiging volgt. Voor sommige 
kinderen wat spannend, maar met elkaar 
gaan we goed voorbereid deze periode 

in.  
 

Huiswerk  
 
Elke maandag krijgen de kinderen 
huiswerk om te maken mee naar 

huis. Dit moet uiterlijk vrijdag weer 
op school ingeleverd worden. Ook 
gaat er soms leerwerk mee om te 

oefenen voor een toets van 
bijvoorbeeld taal of topografie. 

 

Handige websites  
 
www.jmonline.nl 
www.nieuwsbegrip.nl 

www.spellingoefenen.nl 
www.leestrainer.nl 
www.leukleren.squla.nl 

 

Groetjes,  

Juf Jorine (6a), juf Eline (6a), meester Niels (6b), juf Geanique (7a), 
juf Manon (7a), juf Miranda (7b), meester Jivan (8a) en juf Sanne (8b) 
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