
 

 

 

 

Unitjournaal  

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

Belangrijke data  
 3 februari: tot 14 uur naar 

school! (margemiddag gaat 

niet door) 
 4 februari: margedag = vrij  

 Week 4 en 5: Cito toetsen 
 Week 6: afmaken Cito 

toetsen 

 Week 7: rapportgesprekken 
 Week 8: Voorjaarsvakantie 

 

Wist je dat……   
 We in de bovenbouw veel groepen 

hebben gehad die in quarantaine 

zaten? Gelukkig ging het met de 
online lessen heel goed en zijn er 

steeds meer kinderen weer op 
school! 

 We bijna ons rapport meekrijgen? 

Heb je die nog thuis? Lever hem 
in bij meester of juf. 

 

Uit groep 6a 

We zijn inmiddels begonnen met 
het maken van de cito toetsen. Alle 
kinderen zijn heel hard aan het 

werk en doen erg hun best. 
Uiteraard is er tussendoor ook tijd 

voor ontspanning, dus spelen we 
soms wat spelletjes.

Binnenkort wordt u uitgenodigd 
voor het rapportgesprek. Deze 

zullen plaatsvinden in week 7 (de 
week voor de vakantie). De 

gesprekken vinden plaats via teams 
of telefonisch.  
Vanaf maandag 14 februari gaan 

we weer zwemmen met de groep in 
de Parrel. Dit zal zijn van 13:15 uur 

tot 14:00 uur. Het is vijf 
maandagen achter elkaar. Wilt u uw 
kind helpen herinneren om 

zwemspullen mee te nemen? 
 

 

Uit groep 6b 

 
Na helaas een week in quarantaine te 
hebben gezeten zijn we vorige week 

weer met veel plezier begonnen! Meteen 
stonden de Cito toetsen op het 

programma. In week 4 zijn we begonnen 
met de Cito van begrijpend lezen en de 
DMT toets. In week 5 zijn we begonnen 

met de Cito van spelling en rekenen. 
U krijgt binnenkort een uitnodiging voor 

het rapportgesprek. Die zullen zijn in 
week 7. De gesprekken kunnen helaas 

nog niet fysiek op school plaatsvinden. 
Daarom zullen de rapportgesprekken via 
Teams of via de telefoon zijn.  
 

Daarnaast beginnen we vanaf 16 
februari met het bezoeken van de 

schooltuinen. Hier zullen we regelmatig 
heengaan om onze eigen tuin vorm te 
geven! 



 

 

Wisseling juffen groep 6a 
 

Juf Eline heeft vorige week afscheid 
genomen. Vanaf deze week is juf 
Susan op donderdag en vrijdag in 

groep 6a. Welkom! 
 

Ik ben Susan de Vries. Ik ben 
getrouwd met Robert en heb 2 
kinderen, Guus van 10 en Evelien 

van 8. We hebben een goudvis Bas 
van al 9 jaar! En sinds kort 2 

konijnen Roos en Mo. Wij wonen in 
Groningen, dus ik kan iedere 

ochtend op de fiets naar school. 
In mijn vrije tijd houd ik ervan om 
op vakantie te gaan en het liefste 

kamperen met onze vouwwagen in 
de bergen. Daarnaast ben ik dol op 

vliegeren op het strand met grote 
matrasvliegers. De afgelopen jaren 
heb ik gewerkt op een school in 

Leens. Omdat ik dichter bij huis wil 
werken heb ik de overstap naar de 

Pendinghe gemaakt. Ik verwacht 
dat ik het hier erg naar mijn zin ga 
hebben en ik hoop jullie allemaal 

snel beter te leren kennen. 
Groeten, Susan de Vries 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

Uit groep 7a 
 

Een gekke maand, want we waren 
nog maar net weer naar school… 
Doordat er veel corona 

besmettingen waren ging de 
bovenbouw bijna helemaal dicht en 

kregen we thuis onderwijs. Een 
week lang heeft iedereen thuis hard 
gewerkt om alles wat we voor de 

kerstvakantie geleerd hadden weer 
even op te frissen. Ook speelden we 

vaak aan het eind van de dag een 
Kahoot om te kijken wat iedereen 

geleerd had. Goed gedaan allemaal! 
 
Gelukkig zijn we inmiddels weer 

compleet op school en hebben we 
ons super ingezet tijdens de Cito 

toetsen. We hebben een toets van 
begrijpend lezen, technisch lezen, 
spelling, werkwoordspelling en 

rekenen gedaan. Bijna iedereen 
heeft de toetsen af en in week 7 

horen jullie hoe de toetsen gegaan 
zijn. 
 

Tussen de toetsen door hebben we 
natuurlijk ook andere dingen 

gedaan. We zijn van alles aan het 
leren over de Tweede Wereldoorlog. 
De kinderen vinden dit erg 

interessant. Verder hebben we met 
creatief bewegende ogen gevouwen 

en echte kraanvogels gemaakt. 
Best pittig, maar het is gelukt! 
 

De komende weken ronden we een 
aantal hoofdstukken van spelling, 

topografie en Engels af met de 
methodetoetsen en na de 
voorjaarsvakantie beginnen we dan 

weer met nieuwe blokken.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Uit groep 7b 
 

En toen zaten we ineens in quarantaine.. 
We hadden met z'n allen gehoopt dat we 
geen thuisonderwijs kregen, maar na de 

kerstvakantie moesten we toch een 
weekje thuis zitten. De kinderen hebben 

dit heel goed opgepakt! Bijna iedereen 
was aanwezig en leverden ook het 
huiswerk in. Heel knap!  
 

Nu zijn we gelukkig weer (bijna) 
allemaal op school en zijn wij hard bezig 

met de Cito's. Vorige week hebben wij 
begrijpend lezen gehad en deze week 

ronden we rekenen en spelling af. 
In week 7 vinden de rapportgesprekken 
plaats, deze worden telefonisch of via 

teams gevoerd. De kinderen hebben hier 
ook een brief van meegekregen.  
 

Voor de voorjaarsvakantie komt er een 
stagiaire in onze klas. Zij is een 
vierdejaars student van de pabo-

opleiding en komt drie dagen per week 
meelopen in onze groep.  
In het volgende journaal zal ze zich gaan 
voorstellen.  



 

 

Uit groep 8a 
 

Mochten we eindelijk weer naar 

school kregen een aantal kinderen 
en meester helaas corona. Hierdoor 
waren we genoodzaakt om over te 

gaan op thuisonderwijs. 
Complimenten aan alle kinderen 

hoe jullie dit hebben gedaan. Elke 
dag zaten jullie op tijd voor de 
laptop of computer en hebben jullie 

het huiswerk netjes doorgestuurd. 
 

In de ochtend kregen de kinderen 

twee keer les en aan het begin van 
de middag sloten we de dag af met 
het bespreken van de ochtend en 

een leuk spelletje.  
 

Vorige week, toen we weer naar 

school mochten, zijn we gestart 
met de Cito toetsen. Een aantal 

kinderen waren nog niet op school, 
hierdoor hebben ze deze week een 
extra drukke week gehad. We 

hebben vorige week begrijpend 
lezen afgemaakt en deze week 

stonden rekenen, spelling en 
technisch lezen op het programma. 
Iedereen heeft hard gewerkt en het 

is gelukt om alle cito's op tijd af te 
ronden.  
 

De komende tijd zullen er 
adviesgesprekken plaatsvinden. 
Deze zullen met juf Sanne zijn, hier 

zijn jullie persoonlijk voor 
uitgenodigd.    

Uit groep 8b  
 

Wat een pech, zaten we opeens met de 
hele klas thuis in quarantaine! De eerste 
vrijdag na de kerstvakantie rommelde 

het al een beetje in de klas met kinderen 
die niet fit waren en voor de zekerheid 

maar even thuisbleven… En die maandag 
waren er opeens wel veel positieve 
testen! We hebben het vlot met elkaar 

op kunnen pakken en zijn meteen die 
dinsdag gestart met online lessen.  

 
Iedere dag zijn we flink bezig geweest 

met vier vakken, voornamelijk gericht op 
lezen, spelling en rekenen. De kinderen 
hebben dit heel serieus opgepakt en 

waren allemaal aanwezig. Veel kinderen 
stuurden ook dagelijks het werk door. 

Complimenten!  
 
Gelukkig mochten veel van ons vorige 

week dinsdag weer naar school toe en 
zijn we weer ‘offline’ gestart met de 

lessen. Net op tijd voor de Cito toetsen, 
die inmiddels zijn begonnen. Vorige 
week hebben we de toetsen van 

technisch lezen en begrijpend lezen al 
gemaakt en afgerond. Deze week die 

van rekenen en spelling. En gelukkig zijn 
we nu ook weer helemaal compleet. 
 

Juf Sanne neemt nog contact met alle 
ouders/verzorgers op over de definitieve 

adviesgesprekken. Deze gesprekken 
mogen waarschijnlijk gewoon op school 
plaatsvinden. Indien dat onprettig voelt, 

kan het ook via Teams.  

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