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Algemene informatie: 

 

Storing. 
Vandaag hebben we een grote storing (gehad) aan de telefoonverbinding. We zijn/waren wel 
bereikbaar via de mail. 
 
Nationaal schoolontbijt.  
Volgende week woensdag gaan we weer gezellig met z’n allen ontbijten op school. Naast dat dit 
natuurlijk heel gezellig is, proberen we de kinderen er ook van bewust te maken dat goed, gezond 
ontbijten en voldoende bewegen erg belangrijk voor je is. Het schoolontbijt start om 8.30 uur. De 
kinderen hoeven dus niet eerder op school te komen. Het ontbijt wordt verzorgd en de kinderen 
hoeven zelf alleen een bord, beker, bestek en bakje (voor de yoghurt) mee te nemen. Voor meer 
achtergrondinformatie kunt u de site www.schoolontbijt.nl bezoeken. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

      

Graag uw aandacht! 
Een andere invulling van het rooster voor de 10-minutengesprekken. 
Dit schooljaar vinden de 10-minuten gesprekken plaats op dinsdagmiddag 20 november, 
woensdagavond 21 november en donderdagmiddag 22 november. Het is de bedoeling dat u zelf 
uw kind(eren), bij de juiste groep, inschrijft op de intekenlijsten in de aula.  
Als u meerdere kinderen bij ons op school heeft, wilt u dan rekening houden met een speling van 10 
minuten tussen de gesprekken zodat u voldoende tijd heeft om op tijd bij het volgende gesprek 
aanwezig te zijn. 
Vanaf maandag 5 november liggen deze inschrijflijsten klaar. Tot en met vrijdag 9 november is er 
een mogelijkheid tot inschrijven. 
Mocht u zich niet zelf inschrijven dan krijgt u automatisch een uitnodiging van de leerkracht. 
Wij hopen u allemaal te mogen ontmoeten. 
 Na deze eerste serie gesprekken zullen wij deze werkwijze evalueren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leerkrachten van de Elckerlyc 
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      Omgangsregels. 
Deze week zijn we begonnen met een doorgaande lijn van omgangsregels binnen de school. De 
inhoud van de omgangsregels is niet nieuw maar wij hanteerden hierin nog geen duidelijk 
doorgaande lijn binnen de school.  
De komende weken staat er steeds één regel centraal in alle groepen. Er zijn in totaal zes 
verschillende omgangsregels. De regels beschrijven het gewenste gedrag van de kinderen en wij 
proberen ook vooral te benoemen wat er goed gaat. 
 
De regel die afgelopen week centraal stond was: Ik kan luisteren naar de ander. 
We hebben hierbij de volgende punten besproken; 
- Ik kijk de ander aan 
- Ik ben stil en laat de ander uitpraten 
- Ik laat zien dat ik luister 
- Ik toon belangstelling 
Bij de kleuters beperken we ons tot de bovenste 2 zinnen. In groep 3 komt de derde zin erbij en 
vanaf groep 5 bespreken we ook de vierde zin. Op maandag introduceren we de regel en 
vervolgens staat deze de hele week centraal. Aan het eind van de week wordt hij ook geëvalueerd 
en opgehangen in de klas. Na zes weken zijn alle regels besproken en kunnen we deze natuurlijk 
ook de rest van het schooljaar gebruiken. 
 
In de nieuwsbrief staat welke regel er de komende week aan de beurt is, zodat u hier ook thuis over 
kunt praten. Volgende week staat de volgende regel centraal: Ik kan aardig doen 
- Ik kijk vriendelijk 
- Ik zeg het rustig 
- Ik zeg wat ik leuk vind 
- Ik geef een compliment 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Anika van Egmond 
Gedragsspecialist  
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Groep 3: 
Afgelopen periode hebben wij weer 
aan verschillende skills gewerkt. We 
hebben uitgebreid gesproken, 
getekend, gedanst en in het Engels 
gezongen over Halloween. Een 
Amerikaans feest wat ook steeds 
meer leeft in Nederland. Heel wat 
kinderen hebben afgelopen weekend 
of op woensdag meegedaan aan het 
Halloweenfeest. 
Wout heeft een 
PowerPointpresentatie gegeven over 
plastic soep. De klas vond dit reuze 
interessant en knap! We zijn hierna 
gezamenlijk meteen aan de slag 
gegaan om plastic afval te 
verzamelen. Wat een toppers! 
Het verwerken op de Chromebooks 
gaat ons ook steeds makkelijker af 
en wordt daardoor steeds leuker. 
 

Groep 1/2: 
Tijdens de muziekles hebben wij met zijn 
allen een mooi web voor Spin Lieke 
gemaakt. We moesten hierbij goed 
samenwerken en afspraken maken om de 
vliegjes en mugjes goed te kunnen vangen. 
Ook hebben wij het gehad over Halloween. 
Wij hebben verteld dat dit een Amerikaans 
feest is en we hebben er in het Engels over 
gezongen en op gedanst. Daarnaast hebben 
wij de laatste weken in de kleine kring op de 
tablet gewerkt. Dit was nog een 
oriënterende fase, maar binnenkort 
proberen wij de apps aan te passen aan de 
behoefte van de leerling en gericht te werk 
te gaan met de leerdoelen.  
 

Groep 7: 
Samenwerken, ICT-
geletterdheid, communiceren 
en kritisch denken zijn de 
afgelopen weken bij ons het 
meest voorgekomen. Kritisch 
denken doen wij vooral over 
de dilemma's op dinsdag. 
Wat een leuke redenaties 
komen er soms voorbij. Erg 
leuk om zo naar elkaars 
beweegreden te luisteren. Op 
de chromebooks komt 
natuurlijk veel ICT-
geletterdheid om de hoek 
kijken. En samenwerken en 
communiceren doen we 
eigenlijk de hele dag door.  

Groep 6: 
Communiceren en Kritisch denken 
Onze regel van de week is "Ik kan luisteren naar de ander". We hebben besproken dat ook 
luisteren goed bij communiceren hoort. We kunnen elkaar aankijken, de ander uit laten praten, 
laten zien dat we luisteren en belangstelling tonen. We hebben ook kritisch nagedacht over de 
zomer- of de wintertijd. Wat zouden we zelf graag willen en waarom? Kiezen we voor de 
zomertijd, de wintertijd of allebei (zo laten als het nu is). We hebben er ook over gestemd. De 
meerderheid van de kinderen koos voor de zomertijd. 
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De groepen 5: 
Samenwerken is een zeer belangrijke 
vaardigheid. Sommige kinderen werken het 
liefst de hele dag samen. Terwijl andere 
kinderen juist graag volledig zelfstandig 
aan het werk zijn. Samenwerken heeft 
natuurlijk zowel voor- als nadelen. Twee 
weten meer dan één, maar in je eentje kun 
je geen meningsverschillen hebben over de 
manier van aanpak.  
Bij de meeste vakken wordt regelmatig een 
opdracht aangeboden waarbij kinderen 
mogen samenwerken. De afgelopen 
periode hebben de kinderen, meer dan 
anders, bij veel opdrachten verplicht 
moeten samenwerken. Bij deze lessen was, 
naast de reguliere lesdoelen, juist de 
vaardigheid om samen te kunnen werken 
een doel op zich. Het is duidelijk te zien dat 
de kinderen veel ervaringen op het gebied 
van samenwerken hebben opgedaan. Zo 
zoeken zij niet direct alleen de kinderen op 
waarmee zij veel lol kunnen hebben, maar 
juist de kinderen waarvan zij weten dat zij 
een productieve samenwerking hebben. Dit 
is vooral te zien aan het begin van de 
lessen. De kinderen weten wat ze aan 
elkaar hebben en kunnen hierdoor snel 
afspraken maken over de taakverdeling en 
zijn snel lekker samen aan de slag.  
 

Groep 4: 
We zijn anders gaan werken met de 
verwerking in gynzy op de Chromebooks, zo 
zijn we bezig geweest met ICT-
vaardigheden. We zijn ook gestart met de 
lessen van 'Kriebels in je buik'. Het 
onderwerp was dat aanrakingen op je 
lichaam prettig of onprettig kunnen voelen 
en dat het verschilt of je de aanraking bij 
jezelf doet of dat iemand anders dat doet. 
En dat niet alleen, dit verschilt ook nog eens 
per persoon! Niet iedereen vindt hetzelfde 
prettig of onprettig. Het is daarom erg 
belangrijk om hier rekening mee te houden. 
Zo zijn we bezig geweest met verbale en 
non-verbale communicatie. Op woensdag 
hebben de kinderen hun creativiteit 
gebruikt door herfstbladeren te knutselen. 
Ook is er weer via verschillende manieren 
samengewerkt. Zo is de klassendienst 
dagelijks bezig met taken eerlijk verdelen en 
worden ze vaak ook nog geholpen door 
andere kinderen na schooltijd. Verder 
blijven we oefenen met het samenwerken 
tijdens de lessen, soms is het nog best lastig 
om antwoorden samen te bedenken in 
plaats van voor te zeggen en open te staan 
voor de ideeën van een ander.  

Groep 8: 
Vooral samenwerken stond erg centraal de afgelopen periode in groep 8. De kinderen werken 
veel samen in groepjes aan opdrachten voor rekenen, taal en de zaakvakken. Soms wordt er 
daarbij gebruik gemaakt van de ‘stokjes’. Kinderen leren daarvan dat je ook weleens met 
iemand moet samenwerken die je zelf niet zou kiezen. 
Ook met Rowin, onze nieuwe leerling werkt met ons samen, vaak via KlasseContact. Er staat 
dan een beeldscherm op zijn tafel en hij werkt dan thuis op de laptop.  Luna, Kyan en Keyan 
starten iedere dag de boel op en zorgen dat de juf haar microfoontje opdoet. 
Met de Jacobus hebben we ook een samenwerkingsverband. Af en toe gaan kinderen uit de 
klas daar helpen bij het opdienen en uitdelen van de middagmaaltijd. De ouderen zijn altijd 
erg enthousiast als we komen. 
Communiceren is ook een onderwerp dat vaak aan wordt gesneden. Hoe communiceer je 
goed met elkaar. Dat je goed naar elkaar moet luisteren en niet allemaal tegelijk gaat praten.  
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Weekagenda: 

maandag  05-11 * 

dinsdag  06-11 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  07-11 Nationaal schoolontbijt, aanvang: 8.30 uur. 

donderdag  08-11 * 

vrijdag  09-11 Verzending nieuwsbrief nummer 10. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Na een fijne herfstvakantie zijn we begonnen aan een nieuw thema: beroepen.  
We hebben even ingezoomd op de brandweer en zijn druk aan de slag gegaan met het maken van 
een brandweerwagen en een brandend huis. Ook brandweerman Sam spreekt de kinderen erg 
aan.  
De letter van de week is de v van vos en van vuur. Nemen jullie weer spulletjes mee?  
Volgende week woensdag 7 november starten wij de dag met een gezond ontbijt op school. De 
kinderen worden gewoon om half 9 op school verwacht en hoeven deze dag een keer niet thuis te 
ontbijten. De lunch en het 10-uurtje moeten wel worden meegegeven naar school. Voor het ontbijt 
hebben wij een bord, bestek, bakje en beker (voorzien van naam!) nodig. Graag meegeven in een 
plastic tas, zodat wij de spullen makkelijk mee terug kunnen geven.  
 
Fijn weekend allemaal. 
 

 

Groep 3: 
We zijn de afgelopen week weer lekker fris gestart na een heerlijke herfstvakantie en studiedag. 
Met lezen hebben we de letters ij en h geleerd. De woordkaarten die daarbij horen zijn ijs en haar. 
We zijn daarmee al bijna klaar met kern 3 van lezen. Na kern 3 volgt de herfstsignalering. Hierbij 
kijken we waar een kind precies staat in zijn of haar leesontwikkeling. Binnenkort mogen alle 
kinderen laten zien of ze de aan bod gekomen letters al allemaal kunnen lezen en opschrijven. Ook 
gaan we met deze letters woorden en een verhaaltje lezen. Met rekenen zijn we gestart met blok 3. 
In dit blok gaan we (onder andere) voor het eerst werken met het rekenrek, we leren de in groep 3 
befaamde "bussommen" maken, gevolgd door erbij en eraf sommen en we oefenen verder met het 
splitsen van getallen. Komende woensdag 7 november doen wij weer mee met het jaarlijkse 
schoolontbijt. Het ontbijt start om 08.30 uur. We ontbijten dan gezellig met z'n allen in de klas!  
Wilt u op dinsdag bord, beker, bakje en bestek meegeven? Graag voorzien van naam en in een 
plastic tas (dan blijft het bij elkaar). Alvast bedankt!  
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Naar een heerlijke vakantie zijn weer weer aan de slag gegaan! De rekentoets is gemaakt en met 
taal en spelling hebben we het tweede blok herhaald. Komende week starten we met blok 3 van 
spelling en taalthema 'klein'. Door de herfst wordt het steeds week langer donker en komt er natter 
en stormachtig weer. Deze week hebben we in de verkeersles geleerd waar je aan moet denken 
met stormachtig week en in het donker. Dinsdag krijgen we bezoek in de groep, wie precies houden 
we nog even geheim, maar het wordt vast leuk. De lessen die hierbij horen zijn; 'Ik wil een hond' in 
het kader van Natuur en Milieueducatie. Woensdag doen we mee aan het Nationale Schoolontbijt, 
gezellig! Zorg dat je op tijd op school bent en als je wilt mag je je sloffen meenemen. 
 
Fijn weekend, groetjes van de juffen! 
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Groep 5A en 5B: 
De tweede rekentoets stond deze week op het programma in groep 5a. Volgende week gaat groep 
5b zich hierover buigen. Ook voor Nieuwsbegrip hebben de kinderen alweer een toets gemaakt. 
Zowel in groep 5a als 5b. Bij de reguliere nieuwsbegrip lessen worden altijd veel vragen bij één 
tekst gemaakt. Bij deze toetsen kregen de kinderen juist meerdere korte teksten waarbij steeds een 
klein aantal vragen moest worden beantwoord. 
In beide groepen 5 hebben de kinderen nieuwe zitplaatsen toegewezen gekregen. Hier en daar 
wordt nog wat geschoven, maar gelukkig is bijna iedereen content met de nieuwe opstelling. 
Bij rekenen krijgt de tafel van 7 volgende week de aandacht. Bij taal gaan de lessen vanaf deze 
week weer over een nieuw onderwerp. We hebben het niet meer over de nacht maar over 
Eskimo’s.  
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6: 
Dinsdag en woensdag hebben we de toets van rekenen gemaakt. Daarna hebben we nogmaals de 
tafels geoefend. Nu was onder andere de tafel van 8 aan de beurt en de tafel van 7 "in de 
herhaling". Als we goed blijven oefenen, kunnen we allemaal ons tafeldiploma halen. Succes! 
Volgende week woensdag gaan we op school ontbijten. Lees hierover ook het algemene stukje in 
de nieuwsbrief. 
De leesbeurten zijn volgende week voor: Sanne (5/11), Sam (6/11), Fien (7/11), Britt (8/11) en Jan 
(9/11). 
Huiswerk: Aardrijkskunde samenvatting hoofdstuk 2. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Na een heerlijke week vakantie en nog een extra studiedag was het wel weer even wennen 
dinsdag. We begonnen ook meteen met muziek van meester Jurgen en ondertussen was er steeds 
iemand bij de jeugdarts. Het was een rommelig begin, maar helemaal goedgekomen! 
Woensdag hebben we het Halloween-reactiespel gedaan en ook een spelletje Dobble met als 
thema Halloween. Erg leuk dat we tijd tussendoor hadden om een spelletje te doen! Ook hebben 
we met een heel simpele techniek mooie uilenogen gemaakt. Maar ook de rekentoets en de 
taaltoets stonden afgelopen week op het programma. Weer goed gewerkt allemaal! 
 
Maandag 12 november doen wij mee aan de open bedrijvendag van Kaag en Braassem. We 
hebben voldoende hulpouders! Deze dag moet iedereen eerder op school zijn én op de fiets. 
Volgende week meer info. 
 
Huiswerk: 
- Dinsdag; inleveren huiswerkblad 
- Gedichten: Boaz, Joy, Jorg, Nick 
 
Fijn weekend, de juffen 
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Groep 8: 
Deze week zijn de uitnodigingen voor de adviesgesprekken mee naar huis gegaan. Mocht u echt 
niet kunnen op het aangegeven tijdstip, dan kunt ueventueel met iemand ruilen. 
Afgelopen dinsdag was de prijsuitreiking van de Vredesposterwedstrijd in het gemeentehuis. Kyan 
l’Ami heeft daar de derde prijs gewonnen. Die prijs bestaat uit een workshop van de Rabobank voor 
de hele klas over omgaan met geld.  
Volgende week woensdag, 7 november gaan we met de klas naar museum Boerhaave in leiden. 
Wat fijn dat we al zo snel voldoende rij-ouders hadden. Super! 
Maandag 12 november doen we samen met groep 7 mee aan de bedrijvendag hier in de 
gemeente. Details volgen in de nieuwsbrief van volgende week. 
Huiswerk: 
Vrijdag 09-11: blad grammatica 
Boekenbeurten: 
Maandag 05-11: Serena, Lisa en Renée 
Dinsdag 06-11: Koen, Loïs en Ian 
Donderdag 08-11: Luke, Kim en Lars 
Vrijdag 09-11: Lucas, decco en Luna 
 
 Fijn weekend allemaal, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
5 Amin Hashem (2007) 7   
5 Mees Kroeze (2009) 6   
5 Noor Struive (2012) 1/2B   
6 Omneya Brouwer (2009) 6   
6 Rijk Hofman (2011) 4   

7 Floor Ouwerkerk (2012) 3   
8 Baraa Alkhouli (2011) 3   
8 Lars Schoo (2007) 8   
10 Lennard Groot (2008) 7   

 

 
 

 


