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Algemene informatie: 

 

Oudercafé 2018: 
Bij deze nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan voor ons oudercafé op donderdag 8 februari. 
U kunt zich aanmelden via het mailadres van de ouderraad. 
U komt toch ook? 
 
Schoolfruit: 
Komende week staan appel, mandarijn en grapefruit op het programma van de schoolfruitactie. Het 
fruit wordt uitgedeeld op woensdag, donderdag en vrijdag. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  15-01 * 

dinsdag  16-01 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  17-01 * 

donderdag  18-01 Directeur afwezig i.v.m. overleg. 

vrijdag  19-01 Toneel.  
Verzending nieuwsbrief 19. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Wij zijn dit nieuwe jaar vol goede moed begonnen met het thema "Robots". De kinderen leren 
liedjes, dansjes en knutselen in het kader van dit thema. 
De letter van de week is de t van tak. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
In groep 1/2C zijn na de vakantie Shayla en Sven begonnen wij wensen hen veel plezier bij ons op 
de Elckerlyc. 
Volgende week dinsdag (2A en 2B) , woensdag (2C) en donderdag (alle kleutergroepen 2) gaan wij 
starten met de kleutertoetsen van Cito. Wilt u hier rekening mee houden met het plannen van 
afspraken. 
Alvast bedankt. 
Ook zijn wij al volop aan het oefenen voor de toneelvoorstelling van volgende week vrijdag.  
Op dinsdag 16 januari is juf Demi naar een cursus. Deze dag staat er een vervanger in groep 1/2C. 
 
Fijn weekend! 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Het nieuwe jaar is alweer even van start, maar graag willen wij u alsnog het allerbeste voor 2018 
wensen! Na twee weken heerlijk vakantie te hebben gehad, was het zeker op de maandag weer 
even wennen en in het ritme komen. Gelukkig moest de juf zelf ook weer even wennen! Ook 
moesten de juffen even wennen aan al die tandjes die in de vakantie verdwenen zijn :)) Afgelopen 
week hebben de kinderen alweer hartstikke goed gewerkt We zijn zelfs al voorzichtig begonnen 
met het afnemen van de Cito-toetsen en ook de rekentoets van blok 4 is afgerond. In januari staan 
de CITO, DMT en AVI-toetsen op het programma en ook de VLL-toetsen van kern 6 worden 
afgenomen. We hebben besproken wat we komende periode allemaal weer gaan leren. Erg leuk 
om het enthousiasme te zien en te horen over bijvoorbeeld ‘het aan elkaar schrijven’ en het lezen 
nu we alle letters op het letterwoord hebben gevuld! Zijn de dubbelklanken en de b/d soms nog 
lastig? Daar kunnen we in kern 7 nog even goed op oefenen, zodat alle letters goed en vlot in ons 
hoofd zitten. Uiteraard zorgen we tussen het werken door ook voor voldoende tijd voor 
ontspanning. 
 
Komende woensdag hebben wij een uitstapje naar het museum van Volkenkunde. Wij zullen daar 
het programma ‘Op bezoek bij de Indianen’ volgen. De rij-ouders hebben afgelopen woensdag een 
brief met de auto-indeling en de route meegekregen. Het is voor iedereen van belang dat wij direct 
om 08.30 uur kunnen vertrekken, aangezien wij om 09.15 uur in het museum worden verwacht. 
Wees dus allemaal echt op tijd!  
Meester Wessel is volgende week ook gezellig bij ons in de groep. 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
Graag wensen we u een gezond en gelukkig 2018 toe!  
We zijn goed gestart! Vanaf deze week mogen de kinderen in hun schrijfschrift schrijven met pen! 
In de andere werkboeken schrijven we nog met potlood. Het lukt al aardig!  
Ook hebben we nieuwe groepjes gemaakt, dus veel kinderen hebben een nieuwe plaats gekregen. 
We rouleren regelmatig.  
Soms komt het voor dat een kind naar de tandarts of dokter moet. Het is handig als u deze 
afspraken zoveel mogelijk in de middag of na schooltijd maakt. We beginnen binnenkort met de 
Cito toetsen. Het is dan vervelend als kinderen niet aanwezig zijn. 
 
In groep 4a hebben we deze week veel stof herhaalt. Zowel met taal als met spelling. Ook de 
"tafels" zijn weer geoefend. 
Volgende week hebben de kinderen een witte sok nodig voor een knutselopdracht. 
In groep 4b hebben de kinderen de woordenlijst van het blok 'Lekker" me naar huis gekregen. Goed 
om thuis eens door te nemen. Ook hebben ze vuurwerk gemaakt d.m.v. de stiptechniek met glow in 
the dark verf. We hebben op school een speciale lamp daarvoor dus het effect was erg gaaf! 
 
Goed weekend, de leerkrachten van groep 4. 
 

 

Groep 5: 
Volgende week speelt toneel een belangrijke rol. Op maandag bezoeken de kinderen de 
toneelvoorstelling “Alleen op de wereld”. Op vrijdag is het op school toneeldag. Kinderen uit 
verschillende klassen zullen voor elkaar iets opvoeren. De kinderen van groep 5 zijn hierover zeer 
enthousiast. 
Verder is er goed nieuws met de komst van juf Clara. Zij zal juf Yvonne vervangen tot haar 
terugkomst op 5 februari. 
 
Juf Clara, juf Vera, juf Yvonne en meester Raoul 



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2017- 2018 

Groep 6: 
Iedereen nogmaals de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar! Inmiddels zijn we al weer één week 
hard aan het werk. We zijn gestart met de Citotoetsen van Woordenschat en Spelling. Volgende 
week is ook rekenen aan de beurt. 
Volgende week gaan we op dinsdagmiddag naar een theatervoorstelling in de Kiem. De 
voorstelling heet "Alleen op de wereld". Het verhaal gaat over Remi en wordt verteld door Niels 
Brandaan Cotterink. Er zijn gelukkig ouders gevonden die ons naar de Kiem willen rijden en 
begeleiden. Het is héél belangrijk dat de kinderen die thuis eten die dag, op tijd op school zijn. We 
willen écht 13.10 uur vertrekken. Met een korte bel om 13.05 uur kunnen de kinderen van groep 6 
iets eerder naar binnen en kunnen we meteen weg. Alvast bedankt voor de inzet! 
Huiswerk: 
Maandag 15 januari toets Aardrijkskunde Thema 3. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Iedereen een goed 2018 toegewenst. We zijn allemaal heerlijk uitgerust en zijn deze week weer 
goed van start gegaan. De leerlingen hebben nieuwe plaatsen en de boekenbeurten waren prima. 
Eind van de week zijn de brieven voor de schoolarts opgehaald. 
Volgende week beginnen we aan de citotoetsen niveau M7 en ook de methode rekentoets van blok 
4 komt eraan. Boekenbeurten zijn voor Lisa, Keyan, Ashraf, Sebastiaan en Luna. Maandag het 
huiswerkblad inleveren. Volgende week is meester Frank er en zal veel lessen geven. De skill 
samenwerken kwam deze week weer op gang, we hebben Engels in groepjes geoefend, 
samenwerken en vertrouwen op elkaar tijdens de gym en samen zorgen voor een gezellige sfeer in 
de klas. 
  
Fijn weekend, Marja en Marian. 
 

 

Groep 8: 
Allereerst wensen we iedereen een heel goed en gezond 2018. We hopen dat iedereen een relaxte 
vakantie achter de rug heeft.  
In de klas zijn we deze week al enthousiast van start gegaan met de cito m8 toetsen voor het 
leerlingvolgsysteem.  
Vakken zoals spelling, rekenen en begrijpend lezen komen aan de beurt. Tot nu toe wordt er goed 
aan gewerkt door de leerlingen, er heerst een goede werksfeer in de klas. 
Deze maand zijn ook de open dagen op de scholen voor het voortgezet onderwijs. U heeft daar al 
een schoolgids voor gekregen. Ook staan op de websites van de scholen de data wanneer de open 
dagen zijn.  
Volgende week beginnen we met de boekenbeurten: 
Maandag 15-01: Jesse 
Dinsdag 16-01: Glenn 
Woensdag 17-01: Sara en Jouke 
Donderdag 18-01: Rudi 
Vrijdag 19-01: Yasmin en Sil 
 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje  
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De jarige(en): 
15-1 Boaz Visser (2008) 6 

15 Sascha Visser (2008) 7 

16 Floris van Kralingen (2010) 4A 

19 Ilyas Zelliji (2012) 3 
  

 
 

 


