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Algemene informatie: 

 
Griep. 
Afgelopen weken hebben we flink last ondervonden van de ‘kleine griepepidemie’ van dit moment. 
Gelukkig hebben we onze parttimers bereid gevonden om in te vallen, waardoor we geen groepen 
hebben hoeven opdelen of zelf naar huis hebben hoeven sturen. 
Dank jullie wel! 
10- minutenplanning. 
Tot maandag kunt u mij nog uw bevindingen mailen m.b.t. de veranderde planning van de  
10-minutengesprekken. 
‘Overlopertje’. 
Op dit moment is het klassieke overloopspel erg in trek bij de (oudere) kinderen. Echter, een aantal 
deelnemers speelt het spel of hun leven ervan afhangt! Zou u uw kind erop willen wijzen dat de kans 
aanwezig is dat ik het spel moet gaan verbieden indien er niet minder wild wordt gedaan? 
 
Sinterklaasviering. 
Woensdag 5 december is de grote dag!  Zorg dat je op tijd op school bent, zodat je niets mist van de 
aankomst van onze Sinterklaas.  De groepen 5 t/m 8 vieren 5 december met surprises. Het is de 
bedoeling dat deze creatieve bouwwerken dinsdag 4 december, aan het einde van de dag, naar 
school gebracht worden. Zorg wel dat je pakket onherkenbaar is als je er mee over straat loopt. Dus 
een vuilniszak eroverheen! Op de surprise moet een enveloppe met daarop de naam voor wie de 
surprise gemaakt is en daarin het gedicht. 
Alle kinderen hoeven op woensdag 5 december, als 10-uurtje/pauzehapje, geen eten of drinken mee 
te nemen, wel een lunchpakketje! Wij gaan er een gezellige feestdag van maken. 
Op donderdagochtend 6 december mogen de kinderen een uurtje langer uitslapen. We hebben dan 
een inloop tot 9.30 uur. De school is wel open vanaf 8.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Omgangsregels. 
Volgende week is de laatste omgangsregel aan de beurt: Ik kan oplossingen 

bedenken. 
Het is goed om te leren hoe je eerst zelf kunt proberen een probleem op te lossen 

en hoe je dit kunt doen. Wanneer dit niet lukt is er natuurlijk altijd een juf of 
meester in de buurt om te helpen. 

Na volgende week zullen alle omgangsregels in de klassen hangen en zullen de 
leerkrachten hier uiteraard nog regelmatig naar verwijzen. De regels zullen het 

hele schooljaar door terug blijven komen. 
 

Juf Anika 
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Weekagenda: 
 

maandag  03-12 * 
dinsdag  04-12 Go voor Jeugd ambassadrice Leanne Brama is aanwezig van 13.00-15.30 uur. 

Surprises brengen na 14.00 uur (Bovenbouw). 
woensdag  05-12 Sinterklaasviering. 
donderdag  06-12 Inloop tot 09.30 uur, de school is wel vanaf 08.30 uur open. 
vrijdag  07-12 Verzending nieuwsbrief nummer 14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
O jee, o jee. Wat waren de rommelpieten weer bezig geweest. Toen wij vandaag op school 
kwamen, waren alle schoenen uit de klas verdwenen en was het in iedere groep een rommeltje. 
Gelukkig konden wij onze eigen schoen snel terugvinden en er zat zelfs iets lekkers in. In de klas 
kregen wij van de pieten allemaal een mooi cadeau dat in de groep gebruikt kan worden. 
De afgelopen week hebben wij allemaal hele mooie paardenmutsen met wortels gemaakt voor 
Sinterklaas. Zo maken wij er a.s. woensdag een gezellig feestje van. 
 
Afgelopen maandag heeft de vader van Sophie Bakker (groep 1/2A) de kinderen van groep 1 t/m 
6 geleerd hoe een fietsband geplakt moet worden. Wij willen hem hiervoor nog hartelijk bedanken. 
De afgelopen weken zijn alle groepen bij de Hortus Botanicus geweest. De kinderen weten nu alles 
over stoer en zacht en ook over de plantenwereld. Vooral de vleesetende plant en de flappentak 
trokken veel bekijks. Rijouders nog heel erg bedankt voor jullie hulp! 
De letter van de week is nog steeds de p van piet. Spulletjes zijn van harte welkom. 
 
Sinterklaas komt bij ons op school op woensdag 5 december. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 
op tijd op school zijn, anders missen ze de aankomst van de Sint. Deze dag is een 10-
uurtje/pauzehap niet nodig. Wel moeten de kinderen een lunchpakket mee naar school nemen. 
 
Op donderdag 6 december is er een inloopochtend tot 9.30 uur. Alle kinderen mogen dus later naar 
school komen, het is niet verplicht. Op deze dag mogen de kinderen hun eigen speelgoed 
meenemen. 
In groep 1/2C is deze week Luke begonnen. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Fijn weekend allemaal. 
  
De kleuterjuffen.  
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Groep 3: 
Met lezen hebben wij de eu, ie en de l leren schrijven en lezen aan de hand van de 
structureerwoorden neus, ziek en lijm. Met rekenen hebben wij de telrij t/m 30 geoefend en we 
hebben kennisgemaakt met de hele en halve uren bij het klokkijken.  
Ook hadden we deze week weer een leuke muziekles van Wim Loos. We hebben als afsluiting 
gezellig Sintliedjes gezongen, begeleid door de accordeon!  
Het aftellen naar 5 december en de spanning daaromheen begint natuurlijk ook aardig toe te 
nemen. Donderdag mochten de kinderen hun schoen zetten en vrijdag bleek dat de Rommelpieten 
waren geweest. Oh, oh, oh... Gelukkig kan groep 3 ook heel netjes opruimen! 
Vrijdag hadden de kinderen pietengym van juf Femke. Het was een gezellige week. Wij tellen af 
naar een fijne Sintviering aanstaande woensdag.  
Op donderdag 6 december mogen de kinderen een uurtje langer uitrusten. De kinderen zijn 
gewoon vanaf 08.25 uur welkom, maar de lessen starten om 09.30 uur.   
 
Fijn weekend! 
Juf Aukje en juf Carla 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 4: 
We hebben al een aantal rapporten weer terug. Wat snel, fijn! Deze week zijn we bezig geweest 
met het oefenen van presenteren. De kinderen hebben een beschrijving (raadsel) gemaakt en 
hebben deze allemaal gepresenteerd aan de klas. We hebben vooral gelet op in de klas kijken en 
rustig, duidelijk praten. Dit ging bij de meesten al prima, knap! Verder hebben we deze week 
geoefend met het lezen van een kalender, splitsen van getallen tot 20, afronden en sprongen van 
10 op de getallenlijn. Met spelling hebben we de hele week de aangeleerde categorieën herhaald. 
Ook is de sint natuurlijk een veel terugkomend thema geweest. De kinderen hebben elke dag het 
sinterklaasjournaal gekeken en verschillende opdrachten gedaan. Zo hebben een aantal kinderen al 
alle pietenplaatjes verzameld en zijn de namenmutsen voor volgende week al gemaakt. Gisteren 
zijn de rommelpieten langs geweest en hebben er weer een flinke bende van gemaakt! Gelukkig 
was alles zo weer opgeruimd. De schoenen zijn gevonden en we hebben lekker gesmikkeld. Toen de 
pieten even in de klas kwamen was het helemaal feest, wat een gezelligheid! 
 
Fijn weekend, groetjes de juffen 
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Groep 5A en 5B: 
De week voorafgaand aan het Sinterklaasfeest is natuurlijk geen gewone week. Vanochtend nog 
troffen wij een bende aan in de klas. Gelukkig was het redelijk snel opgeruimd en kon er worden 
genoten van de lekkere traktatie die in de schoen was achtergelaten. 
We hebben vernomen dat alle kinderen thuis goed bezig zijn met hun surprises. Op dinsdag 4 
december kunnen deze na schooltijd in de klas worden gebracht. Let er wel op dat ze in een 
vuilniszak verpakt zijn. De juffen en meester zullen ervoor zorgen dat ze woensdagochtend netjes 
zijn uitgestald. 
Bij taal zijn we aan een nieuw thema begonnen. In groep 5A is dit ‘Dierentuin’. In groep 5B 
‘Draaien’. 
 
Huiswerk groep 5B: 
De Engelse woordjes leren voor dinsdag. 
De tafel oefenen die per e-mail is toegezonden. 
 
Fijn weekend, de juffen en meester 
 

 
Groep 6: 
We zijn nog steeds druk bezig met het oefenen van de tafels. Veel kinderen hebben hun 
tafeldiploma gehaald en mee naar huis gekregen. De kinderen die hem nog niet hebben oefenen 
nog even verder. Ook hebben we gekeken hoe het is met het klokkijken. Alle kinderen zouden 
inmiddels het klokkijken zowel analoog als digitaal moeten beheersen. Met de kinderen die dit nog 
niet beheersen gaan we ook extra oefenen op school. Het zou fijn zijn als u hier thuis ook wat 
aandacht aan zou kunnen besteden. De kinderen die dit nodig hebben krijgen volgende week een 
oefenboekje mee naar huis.  
Verder zitten we volop in de Sinterklaasperiode. De schoenen zijn gezet en vandaag zijn er pieten 
langs geweest op school, wat een gezelligheid! Ondertussen wordt er natuurlijk ook hard gewerkt 
aan de surprises. Vergeet ook het gedicht niet! Volgende week mogen de surprises op dinsdag om 
14.00 uur in de klas worden gebracht. Graag bedekt met een kleed/tas of vuilniszak, zodat het nog 
even een verassing blijft. Op woensdag vieren we het Sinterklaasfeest. Volgende week donderdag 
mogen de kinderen lekker uitslapen en een uurtje later op school komen. Uiteraard is de school wel 
gewoon open om 08.30 uur en kunnen de kinderen wel gewoon eerder komen. 
 
Fijn weekend, 
De juffen 
 

 
De jarige(en): 
 
30-11 Sven van Emmerik (2013) 1/2C 
2-12 Luna Rodewijk (2012) 3 
3 Loïs van Haag (2007) 8 
4 Jace Olijerhoek (2011) 4 
6 Ian van Haestregt (2007) 8 
7 Robin Arreman (2009) 5B 
7 Pier Leerling (2012) 3 
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Groep 7: 
Wat een handige kinderen zitten er in groep 7! Dinsdag hebben wij met elkaar banden geplakt en 
dit ging echt super. Dus u kan dat nu thuis aan uw kind vragen, mocht er een band lek zijn. Alleen 
hebben we niet geoefend om het band weer op de velg te doen, dat mag u thuis nog even 
oefenen!   
Het taalhoofstuk “Licht” is afgesloten met de toets, volgende week gaan we allerlei informatie 
opzoeken over de verschillende soorten licht. Tijdens spelling kwam het tremawoord tevoorschijn 
en we hebben gewerkt met procenten (wat is 20% van 400 bijv.) 
De tekenopdracht klonk heel simpel; teken piet in Sintkleding of Sint in pietenkleding. Dit was 
eigenlijk nog best moeilijk, de resultaten zijn erg leuk geworden. 
Vrijdag was het weer een rommel in de groep. Eerst alles opruimen en dan nog op zoek naar je 
schoen. Die Pieten zetten je wel aan het werk! Wij willen hen bedanken voor het lekkers en het 
cadeau voor in de klas.  
Volgende week weer een week in het thema van Sint. Maandag is er pietengym, je mag een 
pietenpak aan tijdens de gymles. Dinsdagmiddag (na schooltijd) verwachten we de surprises op 
school, en vergeet je huiswerkblad niet. Woensdag is dan dé dag! En op donderdag mag iedereen 
uitslapen! Vrijdag gaan een aantal kinderen uit groep 7 en 8 de lunch serveren bij de bejaarden.  
  
Veel knutselplezier en dichten maar dit weekend! Juf Marja en juf Marian 
 

 
Groep 8: 
Donderdag mochten ook onze achtste groepers nog een keertje hun schoen zetten. Gezellig toch! 
De volgende ochtend moesten alle groepen op zoek naar hun schoen. Spannend hoor, wat voor 
lekkers zou er in zitten? Volgende week gaan we op 5 december in de klas het sinterklaasfeest 
vieren met surprises. Die surprises mogen op dinsdagmiddag na 14.00 uur worden ingeleverd in de 
klas, voorzien van een gedicht en het liefst in een vuilniszak.  
Op donderdag 6 december is er een inloop tot 09.30 uur. De kinderen kunnen dus een uurtje langer 
slapen. Natuurlijk is de school wel al vanaf 08.30 uur open. 
Huiswerk: 
Vrijdag 07-12: huiswerkblad werkwoorden (lila) 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 
 
 

 


