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Algemene informatie: 

 
Tien-minuten gesprekken. 
Volgende week vinden de 10-minutengesprekken plaats. U heeft hiertoe van de groepsleerkracht(en) 
een uitnodiging ontvangen. 
De rapporten gaan vrijdag mee. Wilt u de rapporten niet uiteennemen? De insteekhoezen moeten dus 
in het boekje blijven. De rapportbladen zelf kunt u eruit halen en thuis bewaren. 
 
Intocht Sinterklaas. 
Morgen is het eindelijk zover. Sinterklaas en zijn pieten zullen op de Zaanse Schans aankomen. 
Daarom hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 vandaag lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest 
op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen een leuke surprise maken en zorgen voor een passend 
gedicht. 
Let op: geen zaagsel, geen smurrie of andere vieze dingen. We zijn erg zuinig op de vloerbedekking! 
Het is de bedoeling dat je voor 5 euro een cadeautje koopt en dit zo origineel mogelijk verpakt in een 
surprise. 
Niet vertellen voor wie je de surprise gaat maken. Dat blijft nog geheim. Je hebt nog ruim 2 weken de 
tijd om er iets moois van te maken. 
Wij wensen jullie veel creativiteit toe, succes! 
Voor een activiteit in het kader van Sinterklaas, op maandag 26 november, zijn wij op zoek naar 
handige ouders die makkelijk een band kunnen plakken. Graag maandag 19 november of dinsdag 20 
november opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. 
  
Wij gaan er een gezellig Sinterklaasfeest van maken. 
De Sinterklaas werkgroep  
 
Lunchtime! 
Voor de pleinwacht bij de kleutergroepen zoeken wij nog hulp. De vrijwilligersvergoeding bedraagt 
€10 per keer. Heeft u interesse, neemt u dan contact op met de directeur. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

       
Weekagenda: 

 
maandag  19-11 SMT vergadering na schooltijd. 
dinsdag  20-11 Tien-minutengesprekken. 
woensdag  21-11 Tien-minutengesprekken, speelgoed mee bij de kleuters. 
donderdag  22-11 Tien minuten gesprekken. 
vrijdag  23-11 Verzending nieuwsbrief nummer 12. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Maandag 19 november gaat groep 1/2A naar de Hortus, groep 1/2B mag op vrijdag 23 november 
en groep 1/2C sluit af met hun excursie op maandag 26 november. Wij willen alvast alle rijouders 
bedanken en hopen op een gezellige, leerzame en leuke dag. 
De letter van de week is de s van som en sinterklaas (die dit weekend hopelijk aankomt, als er 
genoeg water in de Zaan over blijft). 
In groep 1/2B is Malek begonnen. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Wij hopen alle ouders te zien tijdens de rapportgesprekken op dinsdagmiddag 20 november, 
woensdagavond 21 november en donderdagmiddag 22 november. De indeling heeft u vorige week 
in een aparte mail van de leerkracht(en) ontvangen. 
De werkjes staan de komende weken in het teken van onze Goedheiligman. Ook zullen er de 
komende weken verschillende activiteiten op school plaats vinden die met Sinterklaas en Zwarte 
Piet te maken hebben. 
Alvast voor in de agenda, donderdag 29 november mogen de kinderen een schoen (voorzien van 
naam) meenemen. 
  
Fijn weekend, 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Wat een spanning. Het Sinterklaasjournaal is weer begonnen en er gebeurt meteen weer van 
alles... We gaan er maar van uit, dat het allemaal weer goed komt! Tijdens het voorlezen van een 
Engels prentenboek merkten we, dat de kinderen al veel van Engels weten! Wat hebben onze 
kinderen hard gewerkt afgelopen weken! Wij zien u graag aanstaande dinsdag- of 
donderdagmiddag of woensdagavond tijdens de 10-minuten gesprekken om de vorderingen te 
bespreken. Afgelopen week hebben de kinderen een hoop schriften mee naar huis gekregen. 
Daarin kunt u zien hoe hard wij al gewerkt hebben. Deze mag u thuishouden. Volgende week 
donderdag krijgen de kinderen de rapporten mee naar huis. 
 
Veel plezier bij de intocht! Juf Aukje en juf Carla 
 

 
 
 

Omgangsregels. 
We zijn inmiddels 3 weken bezig met de omgangsregels 

binnen de school. Het is goed om te zien dat er 
gezamenlijk aandacht wordt besteed aan de manier 

waarop we met elkaar omgaan. We hopen dat u dit thuis 
ook terug kunt koppelen. Volgende week staat de 

volgende regel centraal: Ik kan luisteren naar STOP! We 
hebben het hierbij over elkaars grenzen en hoe je die aan 
kunt geven, nadenken voordat je iets doet, eerlijk zijn en 
je fouten toegeven. De oudere kinderen kunnen zich al 

beter in een ander inleven en denken ook na over hoe iets 
voor een ander voelt. 

 
Anika van Egmond 
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Groep 4: 
Deze week hebben we bij rekenen geoefend met de tafel van 5, optellen en aftrekken tot 20 en tot 
100 en we hebben gerekend met geld. Bij taal kwamen nieuwe woorden rondom het thema 'Klein' 
aan bod en hebben we geoefend met beschrijvingen van dieren maken. Met spelling hebben we 
een nieuw categorie geleerd, het langermaakwoord. Ook hebben we nog meer geoefend met 
samenstellingen. Wat leren we een hoop he! 
Sinterklaas wordt al uitgebreid behandeld in de klas a.d.h.v. het sinterklaasjournaal. Ook wij 
hebben de pietenkaartjes gekregen, wat leuk zeg! Donderdag hebben we ook nog een raadselspel 
gedaan. We gingen kijken of we konden raden wat er in verschillende ingepakte cadeautjes zat. 
We hebben ze allemaal geraden! Op donderdag hebben we Wijzer gedaan en hebben we gekeken 
naar de landschappen en klimaten in verschillende landen, interessant! 
Vandaag hebben de kinderen een aantal werkboeken en schriften mee gekregen zodat jullie als 
ouders daarin kunnen kijken. Willen jullie deze boeken en schriften maandag weer meegeven? Dan 
hebben we ze namelijk weer nodig! 
 
Fijn weekend, groetjes de juffen! 
 

 
Groep 5A en 5B: 
Volgende week zijn de 10 minuten-gesprekken en gaan de eerste rapporten van dit schooljaar mee 
naar huis. Deze vrijdag mogen een aantal schriftjes mee naar huis worden genomen om thuis in te 
zien. Let erop dat deze op maandag weer terug naar school moeten komen! 
Wat ook mee naar huis komt is het surprise-lootje voor het Sinterklaasfeest. Wie iedereen heeft 
getrokken blijft natuurlijk geheim. Op 4 december moeten de surprises klaar zijn. Het uitpakken 
van de surprise mag geen viezigheid opleveren en moet voorzien zijn van een passend gedicht. 
Volgende week herhalen beide groepen 5 de tafels van 7 en 9. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Vandaag was een spannende dag. We hebben surprise-lootjes getrokken! Vanaf vandaag kan er 
dus weer worden geknutseld aan een leuke surprise met een gedicht. Er mag voor vijf euro een 
cadeautje worden gekocht die wordt verstopt in de surprise. Graag houden we het wel een beetje 
netjes dus geen smeerboel in de surprise. Op 4 december mogen de surprises na schooltijd worden 
ingeleverd. Succes met knutselen! Ook zijn vandaag de schriften mee naar huis gegaan. Het zijn er 
iets minder omdat we ook veel op de Chromebooks werken. Wilt u eraan denken ze maandag weer 
mee naar school te geven? Volgende week zijn de 10-minutengesprekken. Op vrijdag krijgen de 
kinderen hun rapport mee naar huis. 
Huiswerk voor dinsdag 20-11: Topografie van Groningen en Drenthe. 
 
Fijn weekend! 
Juf Douwina en juf Anika 
 

 
Groep 7: 
Afgelopen maandag hebben wij 4 bedrijven bezocht tijdens de Open Bedrijvendag. Gelukkig viel 
het weer mee, want we gingen op de fiets naar de bedrijven toe. We hebben van alles geleerd over 
de verschillende beroepen bij de Nak tuinbouw, PK machinebouw, Dobbe transport, Stolp 
administratie en over de politie. Het was een heel interessante dag! Leuk om te horen dat een 
aantal kinderen ook 's middags nog bij andere bedrijven is gaan kijken. 
Joy is onze vertegenwoordiger in de kinderraad. Zij hebben afgelopen woensdag de eerste 
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vergadering al gehad. 
Vandaag zijn de sinterklaaslootjes getrokken! Koop een leuk cadeautje, maak er een leuke surprise 
omheen en vergeet het gedicht natuurlijk niet! Wij zijn benieuwd naar de creativiteit!  Sowieso zijn 
we in groep 7 ook al druk bezig met sint en zijn pieten! Het sinterklaasjournaal is erg leuk om te 
kijken tijdens de lunch en ook de creatieve les van afgelopen woensdag stond al in dit thema. De 
kinderen hebben de boot van Sinterklaas gemaakt. In 3d, maar wel op een plat papier plakken. 
Daar werd ons probleemoplossend vermogen wel even geactiveerd!  Sommige kinderen vonden dit 
een erg moeilijke opdracht. De resultaten zijn erg creatief geworden! 
 
Volgende week zijn de rapportgesprekken. Wij hopen alle ouders te spreken op dinsdagmiddag, 
woensdagavond of donderdagmiddag. Wij bespreken het rapport natuurlijk ook met de kinderen. 
 
Huiswerk:  
* dinsdag inleveren huiswerkblad 
* geheim houden wie je hebt met de surprise en er wat leuks van maken. 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
 

 
Groep 8: 
De adviesgesprekken zijn achter de rug. Ook is het rapport voor groep 8 deze week al mee naar 
huis gegaan.  
Volgende week donderdag 22-11 is de scholenmarkt . Alle scholen voor het voortgezet onderwijs in 
de regio zijn uitgenodigd en hebben toegezegd met informatie naar Roelofarendsveen te komen. U 
kunt dan (veelal voor de eerste keer) kennismaken met het voortgezet onderwijs, u kunt informatie 
halen en uw vragen stellen. Het is een goede voorbereiding op de open dagen die de scholen in 
januari en februari zullen organiseren. 
Deze week hebben we, samen met groep 7, mee gedaan aan de bedrijvendag in de gemeente.Er 
deden 33 bedrijven mee waar de leerlingen even binnen mochten kijken. Uitleg kregen en zelfs af 
en toe iets mochten doen/maken.De bedrijven hadden er veel tijd en energie in gestoken om het 
iedereen naar de zin te maken. Een superleuk initiatief dat zeker wat ons betreft voor herhaling 
vatbaar is. 
Huiswerk: 
Woensdag 21-11: Aardrijkskunde toets hoofdstuk 2 (samenvatting leren) 
Vrijdag 23-11: Rekenblad maken (oranje) 
                           Engels woordjes leren 
 
Groeten en een fijn weekend! Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
 
16 Mathis Harteveld (2010) 5A 
16 Boaz van der Hoorn (2012) 1/2B 
17 Faya Smeele (2011) 4 
19 Karim Gayazov (2009) 5A 
20 Hannah Kovacevic (2013) 1/2C 
21 Zinedine Bousnin (2013) 1/2B 
21 Liam Kuijt (2013) 1/2B 

 

 
 

 


