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Algemene informatie: 

 

Herfstvakantie. 
Vandaag begint de herfstvakantie. Iedereen heeft de eerste periode van het schooljaar hard gewerkt 
en heeft zeker dit weekje rust zeker verdiend. Geniet allemaal van de vrije tijd en het lekkere 
(herfst)weer! 
Studiedag 29-10. 
Dit jaar duurt de herfstvakantie een dagje langer: voor maandag 29 oktober staat een studiedag voor 
de leerkrachten gepland. We gaan ons verder bezighouden met het ‘Sociale veiligheidsplan’ en ons 
verder verdiepen in ‘Gynzy’. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  29-10 Studiedag team, alle leerlingen zijn vrij. 
Thema’s: sociale veiligheid (ochtend), Gynzy (middag). 

dinsdag  30-10 Naar school. 

woensdag  31-10 * 

donderdag  01-11 * 

vrijdag  02-11 Verzending nieuwsbrief nummer 9. 

 
 
 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij het thema 'Vriendschap en emoties' afgesloten. Het was een interessant 
thema waarbij wij vooral hebben ingezet op de afspraken die je moet maken om samen te spelen 
en duidelijk aan te geven wat je grenzen zijn (skill samenwerken). De ene keer lukt dat beter dan de 
andere keer. 
Na de vakantie, gaan wij beginnen met de letter v van vos. Nemen jullie weer spulletjes voor de 
lettermuur/letterkast mee? 
Het thema waar wij over gaan werken is 'Beroepen'. Wij gaan hier over knutselen, schilderen, 
tekenen, vertellen en veel rollenspellen spelen. 
Maandag 29 oktober is de school nog gesloten in verband met een studiedag voor de leerkrachten. 
Fijne vakantie allemaal, rust maar lekker uit en geniet ervan! 
 
Groetjes, 
De kleuterjuffen  
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Groep 3: 
Met lezen hebben we de letters d, oe en z geleerd. De woordkaarten die daarbij horen zijn: doos, 
doek en zee. De eerste verwarring is aangebroken... namelijk het verwisselen van de d en b. 
Komende periode wordt hier veel mee geoefend. Met rekenen zijn wij aan het splitsen. Ook hebben 
we gewerkt aan ons ruimtelijk inzicht. Het tellen van de juiste hoeveelheid blokken van een 
bouwwerk is lastig, omdat je niet alle blokken kunt zien. Door ze na te bouwen, kregen we hierin 
meer inzicht en ging het veel makkelijker! Ook was er deze week weer tijd voor muziek, tekenen en 
knutselen. We hebben regen en onweer nagedaan en gezongen over een stormachtige herfst. Ook 
hebben we vissenkommen en paddenstoelen gemaakt. Eerst gaan we genieten van een 
welverdiende herfstvakantie. Wat hebben jullie toch hard gewerkt! De maandag na de vakantie 
(29 oktober) zijn de kinderen ook nog vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.  
 
Fijne vakantie allemaal, juf Carla en juf Aukje 
 

 

Groep 4: 
Deze week hebben we nog even hard gewerkt met de toetsen van taal, spelling en begrijpend 
lezen, na de vakantie is rekenen aan de beurt. 
We hebben met knutselen mooie herfstbomen gemaakt door kleurtinten uit tijdschriften te 
scheuren. Ze zijn mooi geworden! Dinsdag hebben we de tweede muziekles gehad over 'Herfst". 
Het was alleen wel erg mooi weer om over de regen te zingen haha! 
Inmiddels kennen we ook de tafel van 10, best makkelijk! Donderdagmiddag hebben we een les 
gehad over sporen van dieren in de natuur, interessant! 
Iedereen heeft wel een weekje herfstvakantie verdiend, geniet er lekker van! 
 
Groetjes, de juffen van groep 4 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Wat zijn de afgelopen weken snel gegaan! We hebben veel oefenstof van vorig jaar herhaald en 
een aantal nieuwe dingen geleerd. Aan het einde van het tweede blok van rekenen, taal of spelling 
maken we een toets. Aan de hand hiervan oefenen of herhalen we bepaalde oefeningen. Deze 
week stond er ook voor Verkeer, Nieuwsbegrip en Natuur en Techniek nog een toets op het 
programma. Fijn dat dit bij de meeste kinderen goed is verlopen.  
Na de Herfstvakantie beginnen we met De leesbeurt. Het is de bedoeling dat de kinderen een zelf 
gekozen verhaal voorlezen aan de klas. Ze hebben het verhaal mee naar huis gekregen en kunnen 
thuis oefenen. Bij voorlezen is het leuk als je let op de stemverschillen, de leestekens en de 
verstaanbaarheid. De kinderen krijgen een schema mee waarop staat wanneer ze aan de beurt 
zijn. 
Met geschiedenis zijn we begonnen aan een nieuwe thema: De Romeinen. Er is een leuke website 
waar je meer kunt leren over de Romeinen en de grenzen van het enorme rijk kunt 
zien. www.limes.nl  
 
Groep 5A:  
Dinsdag 30 oktober is juf Yvonne afwezig. 
Na de vakantie gaan we een tafeltempo toets doen. De tafels 1 t/m 7 en 10 komen aan bod. 
Dus....even goed oefenen! 
Groep 5B: 
Leren de tafel van 6 voor dinsdag na de vakantie! 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie! 
De leerkrachten. 
 

 

http://www.limes.nl/
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Groep 6: 
De laatste week al weer voor de herfstvakantie. We hebben een aantal toetsen gemaakt. Van taal, 
nieuwsbegrip en geschiedenis. Na de vakantie is spelling aan de beurt. We hebben de grammatica 
herhaald. We leerden al het onderwerp en de persoonsvorm, maar ook het zelfstandig 
naamwoord, het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord. Zelfs voorzetsels en lidwoorden 
kwamen aan bod. Voorzetsels! Daar hebben we een handig trucje voor: Op, voor, achter, naast, 
boven en onder de tafel of de kast. 
Deze week heeft de juf onder andere de tafel van 7 overhoord. Bij sommige kinderen is dat al heel 
goed gelukt. Andere kinderen krijgen nog een extra blad mee om de tafel door elkaar te oefenen. 
Kan ook op de computer. 
Dan na de vakantie nogmaals aan de juf laten horen en een nieuwe tafel. Iedereen weet welke 
tafel hij of zij moet oefenen. Succes! 
De leesbeurten zijn na de vakantie voor: Robbin (30/10), Mees (31/10), Tim (1/11) en Seth (2/11). 
Maandag na de vakantie hebben jullie nog een extra dagje vrij. 
Geen huiswerk! 
  
Fijne vakantie! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
De tijd vliegt wanneer het gezellig is! De eerste 8 weken in groep 7 zitten er alweer op. Tijd voor 
een weekje vakantie! En dan ook maandag 29 okt nog een dagje extra vrij.   
Als wij terugkijken op deze eerste periode zijn wij zeer tevreden. Er zijn al veel nieuwe dingen 
geleerd en met elkaar hebben wij het heel gezellig. 
De afgelopen week hebben wij het thema van de Kinderboekenweek 'Vriendschap' nog eens 
besproken bij de lessen van "Kriebels in je buik'. Want wat is nu het verschil tussen vriendschap en 
verliefdheid? Ook hebben wij allerlei verschillende rekenspelletjes gedaan; 24-game, Vier op een rij, 
Kaboem, etc. Sommige kinderen kwamen tot de ontdekking dat de tafels toch wel een beetje zijn 
weggezakt. Oefenen en herhalen mag altijd natuurlijk! De uitslag van de vredesposterwedstrijd is 
ook bekend; helaas voor ons zaten de 3 winnaars in groep 8. Volgend jaar weer nieuwe kansen! 
 
Na de vakantie komt op dinsdag 30 okt de jeugdarts op school. Fijn dat alle ouderbrieven op tijd 
waren ingeleverd.  
Deze dinsdag staat ook de aardrijkskundetoets van hoofdstuk 2 op de planning. Inderdaad een 
toets meteen na de vakantie, maar als je in de lessen goed hebt opgelet hoef je maar weinig te 
leren! 
De taaltoets over het onderwerp staat gepland op donderdag 1 nov. of vrijdag 2 nov. De dinsdag 
en woensdag na de vakantie zullen we op school ook nog veel oefenen met de woordenschat. 
De gedichten zijn voor: Zakariya, Linda, Vinz en Kornelia. 
  
Fijne vakantie, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
Deze week moesten de vredesposters worden ingeleverd zodat we konden kiezen welke drie de 
mooiste waren en door gaan naar de volgende ronde. Na overleg met de andere juffen zijn Kim, 
Marin en Kyan l’Ami uiteindelijk als winnaars uit de bus gekomen.  
Op dinsdagmiddag 30 oktober mogen zij naar de prijsuitreiking op het gemeentehuis. Het begint 
daar om 16 uur en zij gaan daar de strijd aan met de winnaars van de andere scholen uit de 
gemeente. 
Op woensdag 7 november gaan we naar museum Boerhaave in leiden. We zoeken ouders die 
willen rijden en in het museum een groepje willen begeleiden. 
We hebben een indeling gemaakt voor de boekenbeurten voor na de herfstvakantie: 
Dinsdag 30-10: Sebastiaan, Chayenne en Marin 
Woensdag: 31-10:Bregt, Tim en Chris 
Donderdag: 01-11:Rowin, Karim en Kyan l’Ami 
Vrijdag: 02-11:Ashraf, Keyan en Marjolein 
Huiswerk: 
Dinsdag 30-10: Toets geschiedenis 
Donderdag 01-11: Toets verkeer 
Vrijdag 02-11: Huiswerkboekje 
 
Fijne herfstvakantie allemaal! Groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
19 Keyan Bergman (2007) 8 

20 Julia Loos (2010) 5B 

20 Nienke Opdam (2010) 5A 

22 Nick van Ruiten (2008) 7 

23 Mike Heemskerk (2012) 1/2C 

23 Decco Timmerman (2007) 8 

25 Justen Loos (2013) 1/2A 

26 Lynn Schoo (2011) 4 

27 Marijn Geerlings (2013) 1/2A 
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Informatie van derden. 
 
Schoolschaatsen - voor groep 3 t/m 8 

 
Het schaatsseizoen is weer begonnen. De afgelopen winter hebben we 
even hier en daar op een sloot of meer kunnen schaatsen. Zou jij het ook 
leuk vinden om nog beter te leren schaatsen, maar wil je het eerst een 
keer proberen? Dan krijg je daar nu de kans voor. 
 
De kinderen van OBS Elckerlyc 

mogen een keer meetrainen bij de ijsclub. Dit kan op 
woensdag 31 oktober! 
 
Dat betekent dat je op deze middag 31 oktober mee kan 
met IJsclub Alkemade naar de ijsbaan in Leiden. Je kan 
gratis mee met de speciale ijsbus, die even stopt bij de 
scholen op de Watergang om 14.30 uur. Je bent weer 
terug om ongeveer 17.15 uur. Als je zelf geen schaatsen 
hebt kan je deze huren voor €6,50. 
 
LET OP: Je moet je wel even opgeven! 
 
Graag willen we ongeveer weten wie en hoeveel kinderen er mee gaan. Geef je even op door een 
mailtje te sturen met je naam (en je schoenmaat als je schaatsen wilt huren) naar 
ijsclubalkemade@gmail.com 
 
Meld je snel aan want er is een maximum aan het aantal deelnemers! 
 
Jeugdgroep IJsclub Alkemade 
 
Door Gunst Verkregen. 

 

 
 
Vind je het leuk om te trommelen? Als je ouder bent dan 7 ½ dan kun je bij Door Gunst Verkregen in 
Nieuwe Wetering je trommeltalent ontwikkelen! Je krijgt de eerste twee jaar gratis les. Stuur een 
mail naar info@doorgunstverkregen.nl voor meer informatie! 
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