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Nieuwsbrief nummer 06
Schooljaar 2018 -2019

Algemene informatie:

Hulpouders gezocht!
Voor onze schoolbibliotheek zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die ons “biebteam”
willen versterken. Op dit moment is er dagelijks een ouder of leerkracht aanwezig om de
kinderen te helpen bij het uitlenen en innemen van de boeken. Heeft u tijd en vindt u het ook
leuk om de kinderen te helpen dan is uw hulp van harte welkom! Dit kan een vast moment in
de week zijn of als invaller bij ziekte. Kijkt u liever eerst een keertje mee? Geen probleem.
Voor vragen of meer informatie bent u van harte welkom bij juf Joukje (groep 8) of juf Aukje
(groep 3).
aukjeaardema@ssba.net / joukjedevries@ssba.net
Herfst.
Het is nog prima nazomerweer, maar de school is inmiddels omgedoopt in prachtige
herfstsferen!
Bedankt.
Graag bedanken we Cees Jansen voor het opknappen van de speeltoestellen op het
kleuterplein. Na een nieuwe ondergrond, nu een mooie verflaag!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters

Van de ouderraad.
Na een super geslaagd afscheid van groep 8 hebben we ook in de zomervakantie niet stil gezeten.
Het kleuterplein is voorzien van nieuwe rubber tegels zodat de kinderen hier weer veilig kunnen
spelen. Sandra bedankt voor je vasthoudendheid, dit was een mooie laatste taak!! Naast Sandra
gaat ook Marca de OR verlaten, bedankt dames!! Maar niet getreurd we hebben 2 nieuwe kanjers
aan ons team toegevoegd, Merel Vesseur (moeder van Kick en Lily) en Kasia (moeder van Jan en
Karolina).
Voor dit jaar zit de eerste OR vergadering er al weer op en de eerste vergadering voor de Sinterklaas
is alweer gepland! Wij kijken weer uit naar een heel gezellig jaar bomvol activiteiten!!
Mochten jullie ons iets willen vragen of andere opmerkingen hebben, spreek ons aan op het
schoolplein of laat het ons weten via : ouderraad@elckerlyc.com
Groeten,
Ester (voorzitter), Merel (secretaris), Bianca en Elsa (Penningmeester), Salima, Kasia en Miranda
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Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08-10
09-10
10-10
11-10
12-10

*
*
*
Bouwvergadering na schooltijd.
Afsluiting Kinderboekenweek op toneel Verzending nieuwsbrief nummer 7.

Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
Deze week zijn we gestart met de Kinderboekenweek 'Kom erbij'.' Wij hebben een dame van de
bibliotheek bij ons in de klas gehad. Het boekje 'Mag ik meedoen?' werd voorgelezen en
ondersteund met grote platen op het digibord. De kinderen waren erg enthousiast. De komende
week zullen wij extra aandacht besteden aan boeken en lezen. We sluiten de Kinderboekenweek af
op vrijdag 12 oktober met een toneelvoorstelling.
De letter van de week is nog steeds de letter 'm' van muts. Spullen voor de lettermuur zijn van
harte welkom.
De stagiaires in groep 1/2A en 1/2B hebben volgende week stageweek en zullen dus de hele week
aanwezig zijn.
Omdat het donderdag dierendag was, mocht de nieuwe kitten van Emily Louise even kennismaken
met groep 1/2C. Wat een lief beestje was het en wat vonden we het interessant en leuk.
In groep 1/2A is Sophie gestart. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc.
Fijn weekend allemaal!
Groetjes,
De kleuterjuffen

Groep 3:
We zijn deze week natuurlijk weer druk bezig geweest met het leren van nieuwe letters. De t, ee en
b hebben we geleerd. Hiermee kunnen we weer een heleboel nieuwe woorden lezen! Zoals: mee,
pet, meet, mees, been, baas en bes. Op de site www.meestermichael.nl staan een heleboel leuke
en speelse oefeningen om, onder andere, letters en woordjes te oefenen. Dit kan goed op een
tablet of laptop. Klik op 'leerling' > 'groep 3' en kies dan het vak ‘lezen’. Wij werken met de KIM versie van VLL. Woensdag was ook de opening van de Kinderboekenweek. We lezen elke dag uit
een van de speciale Kinderboekenweek toppers, dansen op de muziek van Kinderen van Kinderen
en zingen liedjes als Samen spelen en Als je vriendjes bent. Ook werden wij door de ouderraad
verrast met een lekkernij in een wel heel mooi VRIENDelijk zakje. Dank jullie wel!
Met rekenen zijn wij volop bezig met hoeveelheden, tellen, meer/minder/evenveel, de getallenrij en
getallen splitsen. Om de getallen tot en met 20 lekker te oefenen hebben we getallenbingo
gespeeld. Erg leuk! Met muziek zijn wij ritmisch met de getallen tot en met 8 bezig geweest. We
hebben zelf korte dansjes gemaakt; de-acht-tellen-danststappen.
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla

Groep 4:
Woensdag hebben we in de groep de Kinderboekenweek geopend met het verhaal van 'Hugo, een
vreselijk eng monster?'. De moraal van dit verhaal is dat je best vrienden kan worden met iemand
waarvan je in eerste instantie denkt 'daar zal ik nooit vrienden mee worden' Zoek bij iedereen de
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leuke kanten! Hier hebben we ook een wascotekening over gemaakt. Gisteren hebben we voor het
eerste geoefend met een liedje (in het engels!) voor toneel volgende week. We hebben de tekst
eerst vertaald zodat iedereen weet wat er wordt gezongen. Daarna zijn we gaan oefenen met
zingen en we hebben ook al bewegingen erbij bedacht. Ook hebben we een stukje gelezen uit het
boek 'Wat een verhalen! Bil en Wil'. Zij maken avontuurlijke dingen mee en vertellen de verhalen
hierover verder. Wij hebben zelf ook verhalen bedacht die Bil en Wil meegemaakt zouden kunnen
hebben!
Vandaag hebben de kinderen de woorden van taal blok 2 mee naar huis gekregen, wellicht goed
om even samen door te nemen! Ook met rekenen zijn we gestart met het tweede blok, het thema is
'de dierentuin' en daar is best veel te rekenen!
Vorige week zijn de bibliotheekpassen meegegeven aan de kinderen. Nu hebben een aantal ouders
echter verteld dat zij er al een hadden of dat zij niets hebben gehad. We inventariseren even wie al
wel een pas heeft en wie nog niet zodat iedereen uiteindelijk een pasje heeft.
Fijn weekend, juf Dyonne en juf Danny

Groep 5A en 5B:
Deze week is de Kinderboekenweek begonnen. Volgende week vrijdag sluiten we gezamenlijk af
met een toneelochtend. Het thema dit jaar is "Vriendschap".
In groep 5a wordt: "Hoe maak ik een vriend" voorgelezen en hebben de kinderen een tekening
gemaakt van hun ideale vriend.
In groep 5b hebben we het Zweeds ren-spel gedaan. Ook hebben de kinderen een
complimentenblad gekregen. Hierop staan korte complimentjes die gratis aan een klasgenootje
gegeven kunnen worden. Leuk om te geven maar ook leuk om te ontvangen!
Allebei de groepen hebben vrijdag een boekenlegger gemaakt. Deze kunnen we gebruiken om uit
onze schoolbibliotheek boeken te lenen. Dit is een groot succes!
Groep 5a heeft de eerste geschiedenistoets gemaakt, groep 5b is volgende week aan de beurt.
De tafel van 8 is deze week aan bod gekomen. Dan hebben we bijna alle tafels gehad. Blijf U thuis
met uw kind oefenen (alle tafels behalve die van 9)?
Fijn weekend.
De juffen en meester van groep 5

Groep 6:
Op woensdag is de Kinderboekenweek gestart. Het thema is "Kom erbij" en gaat over vriendschap.
We hebben het gehad over de gouden griffels en penselen en we kregen een zakje met iets lekkers
en een mooie tekst erop van de ouderraad. Die tekst begint met: Vriendschap is .... We zijn ook
begonnen met het instuderen van het liedje over vriendschap. Tijdens de gym leren we er een
dansje bij. We maken ook nog een mooie boekenlegger. Hier komt de code voor de Bib op, zodat
we boeken uit de schoolbibliotheek kunnen lenen.
Inmiddels zijn we gestart met de lessen van Engels (My name is Tom). We maken kennis met Tom
en zijn reis door Europa. We leren woorden over Nederland zoals windmills, wooden shoes
en cheese. Die laatste kenden we al van de fotograaf!!! Maar nu weten we ook wat het betekent.
Volgende week zijn de leesbeurten voor: Angel (8/10), Luchano (9/10), Chiel (10/10, Yasin (11/10
en Lucien (12/10).
Huiswerk: dinsdag 9 oktober Topo Zeeland.
Prettig weekend!
De juffen.
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Groep 7:
We zijn deze week begonnen met een nieuw blok rekenen en een nieuw blok taal. We verdiepen
ons met taal in familiebanden; stamboom, typische familieverhalen, gewoontes, en tradities. We
kwamen erachter dat de appel niet ver van de boom valt, veel kinderen zien dat zij lijken op hun
vader en moeder. Met geschiedenis verdiepen wij ons in de Oudheid. De leerlingen maken
presentaties over onderwerpen uit de Griekse en Egyptische oudheid. Zo kunnen we veel van elkaar
leren. De juf sluit de periode af met een aantal lessen over her Romeinse Rijk. Dinsdag staat de
topotoets van hoofdstuk 2 op de agenda. De hele week is juf Noa in de klas en denken de kinderen
nog aan hun vredesposter? 15 oktober moet je de poster inleveren wil je meedoen met de
wedstrijd.
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja

Groep 8:
Deze week hebben we de rekentoetsen afgerond. Zowel in het werkschrift als op de Chromebooks.
De meeste kinderen vonden het eigenlijk fijner en makkelijker om de toets in het werkschrift te
maken.
Op woensdag hebben we het in alle klassen gehad over de opening van de Kinderboekenweek.
Als eerste stond een heuse boekenquiz op het programma. Daarna hebben we buiten nog een
Zweeds loopspel gedaan met als thema kinderboeken. Op donderdag heeft iedereen een
boekenlegger gemaakt, met de scancodes erop die we weer kunnen gebruiken in de
schoolbibliotheek. Dit sluit mooi aan bij de vaardigheid ‘Probleemoplossend handelen’. Een van de
vaardigheden die centraal staan bij de 21 st century skills, ons schoolconcept.
Ook zijn we gestart met de voorleeswedstrijd. Kyan l’Ami en Marjolein Bos strijden daarbij tegen
elkaar. Ook in groep 7 doen er kinderen mee. De winnaars van iedere klas lezen ook iets voor op de
afsluitende toneelochtend.
Onze stagiaire Veerle is op donderdag weer in de klas geweest. Zij heeft voorgelezen en heeft met
een klein groepje gerekend.
Op vrijdag is een groepje kinderen uit zowel groep 7 als groep 8, weer gaan helpen bij de Jacobus.
Ze mogen dan helpen met tafels dekken, afruimen en eten rondbrengen in de zaal. Als beloning
mogen ze daar zelf ook mee eten. De kok maakt meestal iets lekkers voor ze klaar.
Dit gaan we een aantal keren per jaar doen. De bewoners van de Jacobus verheugen zich daar
altijd zeer op! Ook dit samenwerken en sociaal bezig zijn sluit goed aan bij ons schoolconcept.
Huiswerk:
Woensdag 10-10: Aardrijkskunde hoofdstuk 1
Vrijdag 12-10: Huiswerkboekje blad 4 (begrijpend lezen)
Groeten en een fijn weekend allemaal, Henriëtte en Joukje

groeten
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De jarige(en):
6
6
7
9
10
11
11
12
12

Lisa van der Felz (2007)
Finn Keijzer (2013)
Hamza Abdalli (2010)
Bo van Goozen (2010)
Britt Schoenmaker (2009)
Karim Alsoudi (2006)
Dane du Prie (2011)
Hanen Altamro (2012)
Sam Rijkelijkhuizen (2009)
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