
 

 

Februari 2023 

Belangrijke datums  
    

Woensdag        15 febr   Koffieochtend Brainstormen over de Wending  8:30 – 9:30 uur 

Woensdag 15 febr  Rapporten mee naar huis   

Donderdag  16 febr  Start rapportgesprekken (uitnodiging volgt via Parro)  

Vrijdag  17 febr   Carnaval op school: verkleed naar school! (meer info pagina 2)  

Ma t/m vrij          20-24 febr  Inloopweek groep 1 t/m 8: Ouders welkom in de klas tussen 8:30 en 8:45 uur  

Dinsdag         21 febr   Optreden groep 5-6  14:00 uur, ouders groep 5-6 welkom!      

Donderdag  23 febr  Speelgoed dag groep 1-2   

Vrijdag   24 febr  Schoonmaakmiddag groep 1-2   

Maandag  27 feb-3 mrt  Voorjaarsvakantie  

Dinsdag  7 maart   Ouderavond voor alle ouders van Bant in ‘de Akkers’ 19:30 – 21:00 uur  

 

Vanuit de directie   
 

BEZOEK NOT 

Vorige week woensdag zijn we met een deel van 

het team naar de NOT in Utrecht geweest, de 

Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Op deze 

grote beurs zijn onder andere alle uitgeverijen met 

de nieuwste methodes aanwezig. Wij hebben een 

kijkje genomen bij verschillende aanbieders voor 

een nieuw leerlingvolgsysteem en een andere 

methode voor de sociaal emotionele 

ontwikkeling. We hebben veel mooie dingen 

gezien! We nemen dit jaar om ons te oriënteren. 

Zo gaan we ook op andere scholen van Aves kijken 

om naar hun ervaringen te luisteren. 

 
WOENSDAG: BOEK UITZOEKEN OP SCHOOL 

Dankzij onze ‘bieb-ouders’ kunnen de kinderen op 

woensdag een nieuw spannend leesboek 

uitzoeken. Het is soms best lastig om uit al die 

boeken een leuk boek te vinden. De bieb-ouders 

hebben van een medewerker van de bibliotheek 

op school uitleg gekregen over hoe ze de kinderen 

hierbij kunnen helpen. Dit was erg interessant!  
 

 

 

 

 

NATIONALE VOORLEESDAGEN 

In deze periode van het jaar zijn de Nationale 

Voorleesdagen. Omdat we (voor)lezen heel 

belangrijk vinden, hebben we daar op de Wending 

ook aandacht aan besteed in de vorm van het 

voorleesontbijt. In elk lokaal werd voorgelezen 

door een juf van een andere groep. De kinderen 

én leerkrachten vonden het erg gezellig!  
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VOOR IN DE AGENDA: OUDERAVOND BANT 

 
Op dinsdag 7 maart zijn alle ouders van Balk welkom op 

onze gezamenlijke ouderavond. Er komt een 

gastspreker vanuit bibliotheek Emmeloord. Daarnaast 

is het mogelijk om voor €0,50 oude boeken te kopen én 

om boeken onderling te ruilen. Tot dan!  

 

NIEUWE COLLEGA’S GESTART 

Na de kerstvakantie zijn er twee nieuwe collega’s 

gestart op de Wending. Susan Grendelman is 

begonnen als intern begeleider. Zij is verantwoordelijk 

voor de leerlingenzorg. Susan zorgt er samen met de 

leerkrachten voor dat ons onderwijs aansluit bij de 

onderwijsbehoefte van de kinderen.  

Vakdocent gymnastiek Inge Beute is na de 

kerstvakantie gestart met het geven van de 

gymnastieklessen. Als enthousiaste sporter weet ze de 

kinderen de motiveren om alles uit zichzelf te halen 

tijdens de gymles. We zijn blij met deze versterking van 

ons team.  

 

MEEDENKEN OVER DE WENDING 

Op woensdag 15 februari nodigen we ouders uit om 

mee te denken over de Wending. Wat zijn onze 

kwaliteiten en waar kunnen we ons nog in 

ontwikkelen? We vinden de ervaringen van ouders erg 

belangrijk en hopen daarom op een goede opkomst! De 

koffie staat klaar! 

 

CARNAVAL 
Dit jaar vieren we natuurlijk weer Carnaval. In de 
aanloop naar dit feestweekend hebben we nog een 
aantal gekke dagen om in de stemming te komen. Doe 
allemaal mee!  
Dinsdag 14 februari: hartjesdag; 
Woensdag 15 februari: gekke harendag; 
Donderdag 16 februari: gekke brillendag.  
 
Iedereen mag op vrijdag 17 februari verkleed op school 
komen. We verwachten weer een bezoek van de 
Biersmurfers. In alle groepen hangt een opgavelijst 
voor het feest. Wie wil mag optreden tijdens de 
playbackshow. We sluiten om 11.45 uur af op de 
parkeerplaats met de raad van elf en de dansmariekes. 
Ouders zijn hierbij welkom!   
 
De kinderen krijgen in de kleine pauze drinken en wat 
lekkers. Groep 1 t/m 4 hoeft dus geen tas mee naar 
school te nemen. Groep 5 t/m 8 wel graag middageten 
meegeven, zij gaan tot 14:30 uur naar school.  
 
We zijn nog op zoek naar ouders die donderdagmiddag 
13.30 uur willen helpen met het versieren van het 
lokaal van groep 1/2 en/of vrijdagmiddag 12.00 uur 
willen helpen met opruimen.  
 
 
STUDENTEN OP DE WENING 
De komende periode zullen er wat wisselingen 
plaatsvinden wat betreft de studenten die op onze 
school stage lopen. Marianne Fransen  
(student pedagogiek) die stage liep bij groep 1-2, zal 
vanaf 13 februari stage gaan lopen bij groep 3. Irene 
Koks ( student KPZ) gaat van groep 3 naar groep 7/8. 
Christie Bovendeur (trainee) blijft tot en met mei in 
groep 5/6 en Thomas Boute (student ROC Friese Poort) 
zal twee  dagen stage gaan lopen bij de kleuters. Dit zal 
op maandag en dinsdag zijn.  
 
We zijn erg blij dat er zoveel gemotiveerde studenten 
bij ons op school stage lopen en dat we ze weer een 
mooie nieuwe plek binnen ons school hebben kunnen 
geven. 
 
 
 

Vriendelijke groet,  

Lieneke Schuurs  
 

 



  

 

 

Vanuit groep 1&2  

 
THEMA 
In februari gaan we eerst nog even door met het 
thema gezondheid. We zijn er eigenlijk nog lang 
niet klaar mee, want wat wordt er leuk gespeeld 
in de huishoek en we leren er steeds weer 
nieuwe dingen over.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
CARNAVAL 
Als we het thema af hebben 
gesloten gaan we even kort 
werken over het thema 
carnaval / feest. O.a. zullen de 
volgende doelen aan de orde 
komen: 
Taal: 

- Een zin formuleren met een gegeven 
trefwoord 

- Hoort het verschil tussen lange en korte 
woorden 

Rekenen:  
- ballonnen seriëren en vergelijken 
- confetti in reeksen leggen 

Sociaal-emotioneel: 
- omgaan met uitgestelde aandacht 
- neemt de tijd om uitgebreide instructie 

goed in zich op te nemen; weet wat hij 
moet doen 

 
RAPPORTEN 
Op woensdag 15 maart zullen de rapporten weer 
mee naar huis gaan. Hierna volgen de 
oudergesprekken n.a.v. het rapport. Op vrijdag 
10 februari kan je je inschrijven via Parro voor 
een geschikt moment.   
 
SPEELGOEDDAG 
In de jaarkalender staat de speelgoeddag 
verkeerd. Op vrijdag 24 februari is het 
speelgoeddag. Dit houdt in dat de kinderen 
speelgoed mee naar school mogen nemen waar 
iedereen mee kan spelen. Zou je samen met je 
kind willen kijken wat geschikt speelgoed is om 
mee te geven? Het liefst met zo min mogelijk 
kleine onderdelen en speelgoed wat niet snel 
kapot kan gaan.  
 
 
 

Vriendelijke groet,  

Susan  
 
 

 



  

 
Vanuit groep 3  

 

En zo is het alweer februari. Juf Irene heeft 

afgelopen maand haar laatste stagedag in groep 3 

gehad. Zij zal nu lesgeven in groep 7/8. Gelukkig 

komt binnenkort juf Marianne bij ons in de groep 

stagelopen.   

 

REKENEN 

In februari gaan wij verder met blok 5 van de 

rekenmethode. In blok 5 oefenen wij het 

volgende:  

• Getallen t/m 50 op volgorde zetten 

• Hoeveelheden t/m 20 opzetten en aflezen 

op het rekenrek 

• Getallen tussen 10 en 20 splitsen in 

tientallen en eenheden 

• Wijzers van de klok een uur verzetten 

vanaf een heel en een half uur 

Ook werken we drie ochtenden in de week aan 

een rekencircuit. Hierbij worden op eigen niveau 

splitsingen en + en – sommen geoefend. Twee 

weken werken de kinderen aan hetzelfde doel. De 

kinderen hebben zelf aangegeven aan welk doel ze 

willen werken. De doelen die centraal staan zijn: 

splitsingen t/m 10, minsommen onder de 10 en 

plussommen onder de 10  

 

VEILIG LEREN LEZEN  

In februari gaan wij verder met kern 7 van veilig 
leren lezen. Hier leren de kinderen het volgende: 

 

Ook zijn de kinderen van groep 3 nog steeds 

dagelijks aan het lezen. Eerst lezen we de tekst 

voor-koor- door en daarna lezen ze in duo’s een 

boek. Het lukt de kinderen al aardig om zonder 

hakken de woorden in de leesboekjes te lezen. 

Het maken van leeskilometers is essentieel voor 

kinderen in deze leeftijdsgroep. Veel lezen zorgt 

voor een betere leesvaardigheid en een toename 

van de woordenschat. Fijn om te merken dat de 

meeste kinderen thuis al zo veel lezen! 

 

 
LETTERFEEST: ALLE KINDEREN KENNEN ALLE 
LETTERS!  

 

SCHRIJVEN 

De letters die aangeboden worden bij Veilig leren 
lezen worden ook aangeboden met het schrijven. 
Dit betekent dat alle letters een keer aangeboden 
zijn. Op het moment worden de letters herhaalt en 
wordt het aan elkaar schrijven geoefend.  

 
 

Vriendelijke groet,  

Maaike 
 
 
 
 
 



  

 

Vanuit groep 4  

 

De eerste maand van het nieuwe jaar zit er al 
weer op. In deze maand zijn we naar de 
voorstelling Woeste Willem geweest, hebben we 
voorlichting gehad van de brandweer over 
brandveiligheid in je huis en hebben we de 
zilveren weken afgerond. De komende maand 
krijgen de kinderen hun rapport, hebben we 
carnaval en eindigen we met de 
voorjaarsvakantie.  
 
TAAL 

We gaan in februari 
starten met het 
nieuwe thema: Lekker.  
In dit thema leren we 
nieuwe woorden die te maken hebben met 
Lekker. Met de woorden niet of on leren de 
kinderen dat ze daar een tegenstelling mee 
kunnen maken. We 
schrijven een verhaal, 
waarbij we 
tijdwoorden 
gebruiken, die zeggen 

wanneer iets gebeurt in 
een verhaal. Ze leren 
ook dat de betekenis van 
het woord verandert als 
je het woord lekker er 

voor zet.  Uiteindelijk moeten ze een recept 
schrijven aan de hand van vragen en stappen en 
presenteren ze hun eigen recept aan elkaar.  
 
SPELLING 

We starten in februari met blok 5. In dit thema 
oefenen we verder met de klankgroepen: apen, 
klokken, keuken, kerken. We gaan de woorden 
leren schrijven met de verkorte 
klankgroepenkaart. (zie hiernaast)  In dit blok 

leren we ook nieuwe ei-woorden en proberen we 
steeds meer zonder de categoriekaart de woorden 
te oefenen. We leren met spelling ook wanneer 
we de hoofdletter schrijven, zoals aan het begin 
van de zin en bij namen. Er komt een nieuwe 
categorie aan bod: het achtervoegsel, dit zijn 
woorden met ig en lijk op het eind van het woord, 
zoals eeuwig en vrolijk. De regel die daarbij hoort 
is: je hoort ug, maar je schrijft ig en je hoort luk, 
maar je schrijft lijk. En als laatste leren we het 
langermaakwoord met b, zoals web, krab, enz. 
Ook bij deze woorden 
moet je het woord 
langer maken: web-
webben. Je hoort dan 
dat je een b ipv een p 
moet schrijven.  

 
REKENEN 

We zijn begonnen met blok 5. In dit blok leren ze 
de volgende 4 doelen, daarnaast herhalen we 
met de conditietraining de sommen van blok 4. 
De volgende 4 doelen die we oefenen zijn: 

 
 
 

Vriendelijke groet,  

Marcha 



  

Vanuit groep 5-6 

 
GROEPSOPTREDEN 
Deze maand staat ons groepsoptreden gepland. 
We zijn super druk met oefenen en vinden het 
best wel spannend! We gaan weer iets moois 
neerzetten en hopen dat de papa’s en de mama’s 
ook komen kijken.  
 
TAAL 
We starten deze 
maand met het 
eerste thema op 
groep 6 niveau: 
Sport. We gaan 
binnen dit thema 
veel nieuwe 
woorden leren die passen bij dit thema. In ons 
dagelijks taalgebruik komen ook veel 
uitdrukkingen voor die uit de sport voortkomen 
en ook die gaan we leren. De kinderen zullen 
even in de schoenen van een sportverslaggever 
gaan staan en gaan leren dat een sportverslag uit 
feiten en meningen bestaat. Het verschil 
hiertussen staat het hele thema centraal en als ze 
zelf een sportverslag gaan schrijven dan moeten 
ze dit ook toepassen.  
                                                                       
SPELLING  
Beide groepen zijn alweer gestart aan blok 6. 
Groep 5 gaat in dit blok de voltooide tijd leren. 
Bij deze tijd horen ook het hulp werkwoord en 
het voltooid deelwoord en dit zullen we dan ook 

veel gaan oefenen. 
Met het spellen van 
de woorden gaan we 
woorden met vier 
categorieën leren 
schrijven. Ook gaan 
we ‘het 

politiewoord’ leren. Ook groep 6 gaat wat 
nieuwe categorieën leren. Zij zullen ‘het 
routewoord’ gaan leren en een uitbreiding van 
‘het kilowoord’ namelijk woorden die eindigen 
op -ieel of -iaal. De kinderen hebben geleerd dat 
ze een komma o.a. voor een voegwoord moeten 
schrijven. Dit blok gaan ze ook leren dat ze ook 
een komma schrijven bij een opsomming en 
voor/na een naam. Tot slot frist groep 6 de 

kennis van werkwoordspelling in de 
tegenwoordige tijd nog even goed op. 
 
REKENEN 
Groep 5 heeft hele afwisselende rekenlessen 
aankomende periode. Ze gaan tijdmaten leren 
omrekenen (van minuten naar seconden etc.), 
spiegelen met spiegellijnen en wegen met 
weegschalen. Ook zullen zij kennis gaan maken 
met de oppervlakte (als 
roostervierkantje) en het begrip 
rest bij een gelijke verdeling.  
Groep 6 gaat vooral herhalen en 
verdiepen. Cijferend optellen en 
aftrekken zullen herhaald worden 
en ook grote deelsommen gaan we nog eens 
oefenen. Het metriekstelsel wordt uitgebreid 
met de decameter en de hectometer en ook 
gaan ze weer oefenen met het omzetten in een 
andere eenheid. De verhoudingstabellen zullen 
wat moeilijker gaan worden, net als rekenen met 
kommagetallen. We zullen nu getallen gebruiken 
met wel drie cijfers achter de komma. 
 
 
DAVINCI EN TOPOGRAFIE 
We zijn gestart met het thema: Het leven in en 
rond het water. We gaan de natuur en de aarde 
eens goed bekijken. We zien dan land en water 
en daar zoomen wij op in. We zien dat sommige 
dieren een natuurlijk pantser hebben, we gaan 
ontdekken dat het dierenrijk in verschillende 
categorieën is ingedeeld en zullen ook 
verschillende planten nader bekijken.  
Met topografie zijn we op dit moment bezig met 
de pitches en vervolgens zal er weer een topo 
toets gepland worden. 
 
 

Vriendelijke groet,  
Aafke 

 
 
 
 



  

Vanuit groep 7-8 

 
De eerste maand van het jaar zit er alweer op. Op 
dit moment zijn we druk bezig met de midden 
toetsen van cito. Deze maand krijgen de kinderen 
hun rapport mee en zijn er rapportgesprekken. 
 
BOEKENKRING 
We hebben met de kinderen besproken hoe we 
de boekenkring dit jaar gaan doen. Het wordt 
meer een boekpromotie. Er mag gekozen worden 
uit: een lapbook, een boekengerecht, exploding 
box, een vlog, boekendoos, een locatie of de 
relatie tussen de hoofdpersonen. Daarvoor 
krijgen ze een stappenplan en een 
beoordelingsformulier mee naar huis. Materialen 
die ze nodig hebben om het te maken, mogen ze 
van school meenemen. En dan is het de 
bedoeling dat ze hem 30 maart helemaal af mee 
naar school nemen om hem aan elkaar te laten 
zien. 
Hieronder voorbeelden van een exploding box, 
een boekengerecht en een uitwerking van de 
relatie tussen de hoofdpersonen.  
 

 

 
 
SPREEKBEURTEN 
In maart willen we beginnen met de 
spreekbeurten deze maand kunnen ze een 
onderwerp verzinnen en zich daarvoor 
inschrijven. 
 
 

 
 
WELKOM IN DE KLAS 
Ook leuk om nog even te noemen is dat we in de 
week van 20 februari weer een inloopweek 
hebben. Jullie kunnen dan van 8.30 tot 8.45 uur 
meekijken in de klas. 
 
REKENEN 
Groep 7 gaat verder met het rekenen met 
kommagetallen. We gaan ze vermenigvuldigen 
met en delen door 10, 100 en 1000. Daarnaast 
gaan we leren om zelf een tabel te maken. 
 
Voor groep 8 komen er wat nieuwe doelen aan. 
Zo gaan we delen door een breuk. Eerst met 
eenvoudige breuken maar later ook met 
moeilijker breuken. En we gaan breuken, 
kommagetallen, percentages en verhoudingen in 
elkaar omzetten. 
 
TAAL 
Tijdens de taallessen werken we met groep 7 en 
8 samen aan één thema uit de lesmethode Staal. 
Het ene schooljaar werken we uit het lesboek van 
groep 7 en het volgende jaar uit het lesboek van 
8.  
Op advies van de uitgeverij én ervaringen van 
andere scholen gaan we vanaf dit schooljaar het 
eerste half jaar werken uit het boek van groep 7 
en het tweede halfjaar uit het boek van groep 8. 
Zo heb je binnen één schooljaar een goed aanbod 
voor alle kinderen in groep 7/8. Om te 
voorkomen dat de huidige groep 8 dezelfde 
leerstof aangeboden krijgt als vorig schooljaar, 
gaan we met deze kinderen de verdieping in. We 
besteden aandacht aan studievaardigheden, een 
mooie voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs!  
 
 
 

Vriendelijke groet, 
Henriette en Nathalie 

 


