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Nieuwsbrief nummer 33
Schooljaar 2018 -2019

Algemene informatie:
Muziekdag!
Dinsdag 11 juni zal een feestelijke dag worden op onze school. De dag staat dan namelijk in het teken
van MUZIEK!
Mede door de subsidie ‘Muziekimpuls’ zijn we dit schooljaar gestart met muzieklessen gegeven door
vakdocenten van Basisschoolmuziek.nl. De ene week wordt de les door de vakdocent gegeven en de
andere week geeft de groepsleerkracht de muziekles die daarop volgt. Hierbij komen de kinderen in
aanraking met de verschillende onderdelen binnen muziek, zoals; bewegen op muziek, bespelen van
instrumenten, muzieknotatie, zingen enz.
Tijdens de muziekdag komen al onze vakdocenten naar school om er samen met de kinderen een
muzikale dag van te maken. Zoals u gewend bent zal de dag afgesloten
worden met een voorstelling. De voorstelling is in de Tweesprong van 13.15
tot 14.00 uur.
U bent van harte welkom om te komen kijken. Na de voorstelling lopen wij
met alle kinderen weer terug naar school en kunnen de kinderen daar weer
opgehaald worden. De BSO is op de hoogte gebracht dat de kinderen wat later
zijn.
We gaan er een gezellige, muzikale dag van maken!
Lustrum!
Van maandag 1 juli t/m donderdag 4 juli vieren wij ons 45-jarig bestaan. Deze week zijn er diverse
activiteiten gepland. Het is verstandig om op deze dagen geen afspraken (met huisarts, tandarts of
andere externen) te plannen tijdens schooltijden.
Hier volgt een overzicht van de activiteiten:
Maandag 1 juli, schoolontbijt in pyjama. Kinderen nemen zelf eten voor het ontbijt mee. De
inschrijflijsten hangen vanaf maandag 24 juni bij de deuren van de klas.
Dinsdag 2 juli is onze gezonde dag. De kinderen mogen allemaal een half uurtje sporten. Groepen 1
t/m 3 blijven op school en krijgen daar sportles van een echte coach. Groepen 4 t/m 8 gaan naar
sportschool Hart4Health om daar workshops te volgen. Wilt u de kinderen deze dag sportieve kleding
laten dragen. Ook zou het prettig zijn om met de pauzehap (10-uurtje) iets gezonds mee te geven.
Woensdag 3 juli gaan wij op jubileumreis naar Speelpark Oud Valkeveen. Wij vertrekken met de bus
rond 9.00 uur bij school en verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn op school. De lunch wordt op
deze dag volledig verzorgd. Ook deze dag is gemakkelijke kleding een aanrader en een setje droge
kleding of badkleding (groep 5 t/m 8) geen overbodige luxe.
Op donderdag 4 juli sluiten wij de festiviteiten af met een echte disco, ijsje en een barbecue voor de
leerlingen op het schoolplein. De school is gewoon om 14.00 uur uit en de kinderen krijgen deze dag
een leuke herinnering mee naar huis.
De school is op vrijdag 5 juli gesloten in verband met een studiedag.
Wij hopen er een onvergetelijke jubileumweek van te maken.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
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Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

10-06
11-06
12-06
13-06
14-06

Vrij: Tweede Pinksterdag.
Bouwvergadering na schooltijd.
*
*
verzending nieuwsbrief 34.

Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
Na een fijne week hemelvaartvakantie zijn wij deze week begonnen aan het maken van
muziekinstrumenten. Wij hebben lege flesjes en chipskokers gevuld met kraaltjes, steentjes, rijst of
zand en kunnen hier nu mooi muziek mee maken. Dat hopen wij jullie dinsdag 11 juni vanaf 13.15
uur in de Tweesprong te laten horen. Ook hebben wij hard gewerkt aan een verrassing voor onze
papa's. Daarnaast werken wij over het thema “Supermarkt”. Er zijn al veel fruitstukken en
supermarktartikelen gemaakt van klei, knap hoor! Ook hebben wij op schoolTV veel informatieve
filmpjes over de supermarkt bekeken. Artikelen scannen en afrekenen kwamen aan bod. Deze week
zijn de kinderen ook op de schoolfoto geweest. Wat zagen ze er mooi uit allemaal!
De letter van de week is volgende week nog de h van haas. Spulletjes voor de lettermuur zijn van
harte welkom.
Maandag 11 juni is de school gesloten in verband met Pinksteren.
In groep 1/2A is Tijn gestart. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc.
Fijn weekend!
De kleuterjuffen

Groep 3:
Na een fijne vakantie zijn we weer lekker aan het werk. De klas was heel erg benieuwd hoe het met
Wout gaat. We hebben met z'n allen een mail gestuurd met vragen voor Wout. Wat fijn om te
horen dat het goed met hem gaat en dat hij antwoord gaf op al onze vragen!
Met rekenen hebben we geoefend met geldsommen. Ik heb €16,-. Ik koop een strandbal van €8,-.
Hoeveel houd ik over? Wat kan ik allemaal als ik €12,- in mijn portemonnee heb. Ook het maken
van vier sommen met drie getallen komt regelmatig terug. Met lezen liggen we ook lekker op
schema. Elke dag lekker lezen! De schoolfotograaf is ook weer langs geweest. Wat zagen jullie er
allemaal prachtig uit.
Geniet van een lekker lang Pinksterweekend en tot dinsdag! We starten deze dinsdag gezellig met
De Grote Muziekdag. U bent van harte uitgenodigd om de afsluiting in Sporthal De Tweesprong bij
te wonen.
Juf Aukje en juf Carla

Groep 4:
Na een lekker weekje vakantie zijn we deze week gestart met het nieuwe blok van taal 'Kleding'. De
kinderen hebben verschillende woorden geleerd die hiermee te maken hebben zoals japon, uniform
en colbert. Ook hebben ze geoefend met het alfabet en het geven van hun mening. Met spelling
zijn we ook gestart met een nieuw blok en hebben we verder geoefend met woorden die meerdere
categorieën bevatten. Voor rekenen hebben we geoefend met tellen tot 200! De kinderen konden
hier al goed met meekomen, knap! Voor de vakantie hebben de kinderen een blad gekregen om
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ouders thuis te interviewen over hoe ze zijn geboren en dat hebben we deze week samen
besproken. Erg interessant om zulke dingen over elkaar te weten te komen!
Deze week zijn we ook al gestart met de individuele leestoetsen. Komende weken komen de andere
Cito toetsen aan bod.
Vanmiddag hebben we onze knikkerbanen perfectioneert zodat ze echt werken! In het begin was
het soms lastig om goed samen te werken maar na wat extra overleg lukte het bij iedereen, knap
hoor!
Na het lange weekend starten we op dinsdag met de muziekdag, leuk!
Fijn weekend, groetjes de juffen van groep 4.

Groep 5A en 5B:
Deze week hebben we lekker gewerkt. Volgende week is een bijzondere week. Maandag zijn de
kinderen vrij, dinsdag is de Muziekdag. Leest u even in het algemene stukje hoe deze dag verloopt?
Alle kinderen in de groepen 5 hebben deze weken hun vertelbeurt. Iedereen heeft een overzicht
gekregen wanneer die aan de beurt is. We zijn benieuwd naar jullie verhalen!
Juf Ester en juf Nelleke hebben volgende week een werkdag geruild. Juf Nelleke is dinsdag in de
groep, en juf Ester is er donderdag!
Vrijdag 14 juni gaat groep 5a naar Molen de Valk in Leiden. De rijd-ouders zijn al bekend. We
vertrekken om 9.45 uur.
Groep 5B:
Donderdag 13 juni: Topo-toets.
Vrijdag 14 juni: Toets over thema 4 van Brandaan. ( Geschiedenis)
Voor het Vaderdagcadeau hebben de kinderen uit de beide groepen een glazen potje met een
deksel nodig. Graag dinsdag mee naar school nemen!
Fijn weekend,
De juffen van de groepen 5

Groep 6:
Op dinsdag 11 juni a.s. is de Grote Muziekdag op de Elckerlyc. Deze dag staat samen muziek maken
en beleven centraal! We gaan muzikale workshops volgen en we oefenen voor een eindpresentatie
in De Tweesprong. Lees ook het algemene stukje hierover in de nieuwsbrief!
Volgende week woensdag 12 juni gaan we naar Alphen voor een excursie. Het thema is "Ontdek de
geheimen van de honingbij. We bereiden ons bezoek voor en ter plaatse krijgen we allerlei vragen
om te beantwoorden en we nemen een kijkje bij de bijenkasten. Een tip van de vrijwilligers ter
plaatse: draag kleding met rustige, onopvallende kleuren en probeer niet té lekker te ruiken. Daar
houden bijen juist van. Heel fijn dat we inmiddels voldoende ouders hebben gevonden om ons naar
Alphen te rijden en te begeleiden.
We vertrekken iets na 9.45 uur en we zijn rond 12.30 uur weer terug op school.
Volgende week zijn de spreekbeurten van: Tim (13/6) en Kaelyn (14/6).
Huiswerk: Woensdag 12 juni Toets Engels (woordjes stencil).
Een lang én prettig weekend!
De juffen.
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Groep 7:
En toen was het alweer juni! De tijd vliegt. Afgelopen week hebben wij meegedaan aan een
onderzoek van het programma 'de Buitendienst'. Wij weten nu nog meer over plastic. En wij zijn
natuurlijk heel leuk op de foto gegaan. Wat een fotomodellen zijn er te vinden in groep 7!
Daarnaast zijn we begonnen aan een leuk presentje voor de vaders. Wat een creatieve ideeën
hebben jullie bedacht.
Volgende week beginnen we met een vrije maandag. Dinsdag is de muziekdag en gaan wij volop
aan de slag met boomwhackers. Om 13.15 uur is de afsluitende voorstelling in de Tweesprong.
Iedereen is van harte welkom. Donderdag 13 juni staat juf Marian voor de groep (woe 12 juni is
nog een verrassing….)
De spreekbeurten zijn komende week voor: Lennard, Hamza en Jamie.
Het huiswerk moet dinsdag ingeleverd worden. Vooral het gedeelte werkwoordspelling kan lastig
zijn. Maar als je goed kijkt wat de stam van het werkwoord is en dan de regels van het ex-kofschip
of het sexy fokschaap toepast, moet het lukken! (Alleen bij de verleden tijd natuurlijk,
tegenwoordige tijd gaat meestal makkelijker). Succes!
Gezellig lang weekend en tot dinsdag.

Groep 8:
De bekende laatste loodjes zitten er nu aan te komen. In de klas zijn we nog steeds hard aan het
werk en leren we nog steeds nieuwe dingen bij. Daarnaast oefenen we veel voor de musical. Wat
fijn dat zo veel kinderen hum tekst al bijna helemaal uit het hoofd kennen.
Vanaf volgende week gaan we vaste plekken achter de schermen indelen en gaan we proberen om
de musical in 5 kwartier te spelen.
Spreekbeurten:
11-06: Marin
12-06: Loïs & Renée
13-06: Koen
Huiswerk:
12-03: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 6 (samenvatting leren)
Fijn weekend, groeten van Joukje en Henriëtte

De jarige(en):
8-6
11
13

Faye Ezendam (2011)
Sterre de Koning (2012)
Tim Loos (2013)
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