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Algemene informatie: 

 
Communicatie en zelfregulering (21st century Skills). 
Vanaf volgende week beginnen we weer met de 21st. century skills. De eerste thema's die aan bod 

komen zijn ‘Communicatie' en 'Zelfregulering'. 

In de onderbouw gaat de meeste aandacht uit naar communicatie. Bij voorbeeld: Hoe voer je een 
goed gesprek? Hoe is dan je luisterhouding?  

Welke vragen worden tussendoor door de luisteraars gesteld. Hoe houd je het gesprek op gang? 
Welke afstand heb je tot elkaar? Ook belangrijk dat je elkaar aankijkt, maar niet aanstaart. We gaan 

dit klassikaal oefenen, maar ook in kleinere groepjes. We hebben hiervoor handige kaartjes met leuke 

gespreksonderwerpen. Naast de algemene gespreksvaardigheden gaan de leerlingen zich in de 
onderbouw ook bezighouden met telefoongesprekken. Bijvoorbeeld: wat zeg je als je opneemt, hoe 

sluit je het gesprekje af? En wordt er gekeken hoe een telefoongesprek verschilt van een gewoon 
gesprek. 

In de bovenbouw komt naast communicatie ook zelfregulering aan bod. Dit betekent dat je zelfstandig 
kunt handelen en daar ook de verantwoording voor neemt.  

We gaan ons daarbij vooral richten op het zelfregulerend leren. Wat wil ik leren?  (Wat is mijn doel?) 

Hoe ga ik dat doen? Is het gelukt? Wat had ik anders kunnen doen? 
Kortom: we praten wat af de komende tijd! We gaan proberen de kinderen aan te zetten tot een 

positieve, actieve luisterhouding, waarbij respect en openheid centraal staan. 
  
Ouderavond over sociale veiligheid op 10 oktober. 
Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen met betrekking tot onze ouderavond rondom 
sociale veiligheid. Op de achterzijde zit een aanmeldingsstrook. Wij zouden het heel fijn vinden indien 
u op deze avond aanwezig zou kunnen zijn! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  18-09 SMT vergadering na schooltijd. 

dinsdag  19-09 Speelgoedmiddag kleuters. 

woensdag  20-09 * 

donderdag  21-09 Verzending nieuwsbrief 5. 

vrijdag  22-09 Vrij: Kermisdag. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Inmiddels zijn wij allemaal al lekker in de stemming voor de kermis en het bloemencorso. Wij 

hebben mooie bloemen geplakt en kijkplaten van de kermis gemaakt. 
Ook het toneel was een groot succes! Wel weer even wennen de eerste keer! 

Dinsdagmiddag 19 september is de allereerste speelgoedmiddag van dit schooljaar. De kinderen 
mogen hun eigen speelgoed meenemen. Let er wel op dat het niet uit kleine onderdelen bestaat en 

dat het niet breekbaar is. Tablets behoren niet tot speelgoed. 
De letter van de week is de letter m van muts. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte 

welkom! 

Nieuw in groep 1/2B is Amy Kiers. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Wij hebben nog niet alle noodformulieren van alle kinderen terug. Om alles goed up-to-date te 

houden, willen wij deze gegevens graag van jullie ontvangen. 
Ook missen de groepen 1/2A en 1/2C nog een aantal toestemmingsformulieren voor de 

logopediescreening. 

Klassenouders 
Dit jaar zijn de klassenouders: 

1/2A Wieteke Bostelen (moeder van Emma) 
1/2B Merel Vesseur (moeder van Lilly) 

1/2C Adri Volwater (vader van Emma) 
Vrijdag 22 september zijn alle kinderen vrij in verband met de Veense Kermis. 

 

Fijn weekend! 
De kleuterjuffen 

 

Groep 3: 
De vierde week is alweer achter de rug en behalve dat we weer veel geleerd hebben... is de kermis 
aantocht! We hebben er nu al zin. De kinderen zijn volgende week vrijdag 22 september vrij in 
verband met alle gezellige kermisactiviteiten. Deze week hebben wij met lezen de e van rem en de 
v van vis geleerd. We maken ook regelmatig een letter- en woordendictee op onze letterdoos en 
oefenen met het vlot lezen van de gemaakte woorden. We gaan met sprongen vooruit! Wij 
hebben de week afgesloten met de eerste toneeloptredens van dit jaar. Best weer spannend, 
maar toch ook wel heel leuk! Voortaan krijgen de kinderen elke vrijdag een leesbladzijde uit Veilig 
en Vlot mee. Zo kunnen de kinderen laten horen wat ze allemaal hebben geleerd en weet u op 
welk niveau er gelezen wordt.  
 
Nog even een huishoudelijke mededeling: 
Graag zouden wij om 08.30 uur de deuren van onze groep sluiten, ook voor ouders, zodat wij 
rustig en op tijd kunnen starten met de les. Wilt u er erop letten, dat uw kind op tijd op school is? 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Tot slot juf Marja en juf Marjan bedankt voor het invallen. 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4A en B: 
Langzaam maar zeker beginnen in de groepen 4 de kermiskriebels. We hebben al mooie 

draaimolens geknutseld en volgende week gaan we echt los! 
De eerste taal- en spellingstoets is afgenomen en afgelopen week hebben we verder geoefend met 

de dingen die we nog moeilijk vinden. Tijdens de taallessen werken de kinderen met taakbriefjes. 
Hierop staat per kind wat het kind nog extra moet oefenen of dat het kind de extra uitdaging mag 

gaan maken. 

Komende week sluiten we het eerste blok van rekenen af met een toets. 
Vrijdag hebben we toneel gehad, we hebben hele gave acts gezien en zelf ook op het podium 

gestaan natuurlijk. Het was weer een feestje! 
In de groepen willen we graag gaan werken met wisbordjes. Alle kinderen mogen hiervoor een leeg 

DVD hoesje meenemen (misschien heeft u er wel meer?). 

Volgende week krijgen we stagiaires in de groepen. Juf Charlotte zal er op maandag en dinsdag zijn 
in groep 4A en Juf Willemijn komt op dinsdag in groep 4B. 

  
Veel plezier komend weekend met alle activiteiten, 

Groetjes de juffen van groep 4 

 

 

Groep 5: 
Vandaag was de eerste editie van 'toneel'. Kate en Jinthe hebben een dansje gedaan, er waren 
gymkunstjes en er is volop 'geshuffled'. We hebben deze week de eerste hoofdstukken van taal en 

spelling afgesloten. Zeker spelling is nog erg lastig met al die nieuwe benamingen/plaatjes/gebaren 
maar we oefenen vrolijk verder!  

Begrijpend lezen doen we dit jaar met behulp van de methode nieuwsbegrip. Elke week staat er 
een actueel onderwerp centraal. Hierbij wordt een tekst gelezen en maken we vragen. Ook oefenen 

we elke week op de computer. De kinderen hebben allemaal een eigen inlogcode. Wanneer het niet 

lukt om de vragen op school af te krijgen, kunnen de kinderen het thuis eventueel afmaken door in 
te loggen op www.nieuwsbegrip.nl. Ook voor u leuk om thuis eens mee te kijken wat we doen 

tijdens begrijpend lezen.  
Volgende week sluiten we het eerste hoofdstuk van rekenen af en maken we ook hierbij een toets. 

Op dinsdag komt de nieuwe stagejuf Vera kennismaken. Verder beginnen we volgende week met 

de eerste skill van dit schooljaar. De komende drie weken staat het thema communicatie en 
zelfregulatie centraal.  

 
Fijn weekend, 

Juf Yvonne en juf Anika 

 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we onze eerste topotoets gemaakt en de eerste toets van spelling en taal. Naar 
aanleiding van de toets, herhalen we de onderdelen die we nog lastig vinden. We gebruiken voor 

rekenen nog steeds de tafels en de deeltafels. Handig als er ook thuis geoefend wordt. Er zijn héél 
veel oefensites. Dat moet lukken en anders even aan de juf vragen! Jullie hebben ook een 

huiswerkblad meegekregen om thuis te oefenen. 
Inmiddels hangen er mooie kermiskramen aan de kastdeurtjes in de klas. Volgende week is het 

weer zover. Dan begint de kermis én dit weekend starten natuurlijk ook alle andere activiteiten. 

Alvast veel plezier! We hopen wel dat het weer een beetje beter wordt. 
Volgende week starten we ook met onze skill communicatie. Meer hierover in de volgende 

nieuwsbrief! 
 

Huiswerk: 

Maandag 18 september: inleveren stencil tafels en deeltafels. 
 

Prettig weekend! 
Juf José, juf Celine en juf Douwina. 

 

 

http://www.nieuwsbegrip.nl./
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Groep 7: 
De vierde schoolweek zit er alweer op! En wat hebben we deze week veel gedaan. We hebben 

lastige verdeelsommen gemaakt (herhaald aftrekken; dus geen staartdeling!). Op YouTube staat 
een filmpje hoe wij deze sommen uitrekenen; leuk om nog eens met uw kind te bekijken. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k  
Deze sommen staan ook op het huiswerkblad wat maandag weer terug moet zijn op school. De 

eerste taaltoets is ook alweer achter de rug en we zijn hard bezig om ons eigen stripboek te 

maken. Zodra alle strips klaar zijn, maken we er een stripboek van dat de hele groep mee naar huis 
krijgt. Ook zijn wij deze week begonnen met het schoolbreed lezen. Wij zijn tutors van de kinderen 

uit groep 4. Vanochtend was er toneel en hebben wij een leuk toneelstukje en de shuffledans laten 
zien.Alle gedichten zijn uitgedeeld en de data verdeeld. Leer het gedicht thuis uit je hoofd en op 

school draag je het voor voor de klas. De juffen zijn benieuwd! Volgende week is kermisweek! We 

gaan hier natuurlijk gezellig over praten; de voorpret is tenslotte ook al leuk! Maar natuurlijk 
werken we ook hard door. Met taal gaan we beginnen aan het nieuwe hoofdstuk: Familie. In dit 

hoofdstuk gaan we het hebben over stambomen, de herkomst van Nederlandse achternamen, het 
beschrijven van de eigen familie. Geboortekaartjes, stambomen, familiewapens, etc: alles wat bij 

dit onderwerp past in van harte welkom!  

Wij hebben nu 11 noodnummerformulieren binnen. Het zou fijn zijn als dit er zo snel mogelijk 27 
zijn. Alvast bedankt. 

 
Fijn weekend en veel plezier bij het begin van de kermisweek, juf Marian en juf Marja. 

 

 

Groep 8: 
Deze week zijn er mensen van museum Boerhaave in de klas geweest. Zij gaven een workshop met 
als thema ‘Wereld op zak’. De leerlingen hebben op een speelse manier het topografische beeld 
verkend, wat wij van de aarde hebben. Kaarten van steden, van landen, van continenten en 
tenslotte van de wereld werden bestudeerd. Ook een plattegrond uit de 17e eeuw kwam eraan te 
pas en de GPS is zeker niet vergeten.  
Dat ze zelf een kompas mochten maken vonden veel leerlingen het leukste. 
Op vrijdagochtend was de eerste toneelvoorstelling van dit schooljaar. Wij deden o.a. de Shuffle. 
Erg leuk!  
Huiswerk: 
Woensdag 20-09: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 1 (samenvatting leren) 
 
Fijn weekend, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 

 

De jarige(en): 

17 Emma Olyerhoek (2012) 1/2A 

18 Marjolein Bos (2007) 7 

19 Daphne Loos (2010) 4A 

20 Zakariya Boukayssi (2008) 6 

20 Jesse Hartog (2012) 1/2A 

22 Maartje Arreman (2012) 1/2A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k


                                                                     5 

Nieuwsbrief 2017- 2018 

 

Ingezonden berichten: 

                                                                                
Vredesposterwedstrijd 2017 
 
Ook dit jaar gaan leerlingen van de groepen 7 en 8 van 11 basisscholen in onze 
gemeente met elkaar de strijd aan wie de mooiste poster kan maken; jullie school doet 
ook mee. 
 
De Vredesposterwedstrijd wordt al meer dan 27 jaar georganiseerd door Lions 
International en de afgelopen 3 jaren hebben scholen in Kaag en Braassem ook mee 
gedaan.          
Elk jaar wordt een ander thema voor de wedstrijd bepaald en dit jaar is dat 
 

                                                 “De Toekomst van Vrede”  

 
De ingeleverde posters moeten dit thema gaan verbeelden. 
De tekeningen worden gemaakt op posterformaat. Het tekenpapier van 60 bij 50 cm is 
inmiddels door Lions Club Alkemade op de scholen bezorgd, zodat de leerlingen aan de 
slag kunnen. De tekeningen moeten eind oktober klaar zijn. Dan gaat iedere school kiezen 
welke 3 posters de mooiste van de school zijn. Deze 3 worden dan samen met de mooiste 
tekeningen van de andere scholen door een jury van deskundigen beoordeeld. Er zullen 
daaruit 3 prijswinnaars gekozen worden en 3 posters zullen een eervolle vermelding 
krijgen. De 3 winnaars krijgen persoonlijk een prijs en de groep van iedere winnaar krijgt 
een groepsprijs. Daarmee is het nog niet afgelopen, want de poster, die de eerste prijs 
heeft gewonnen, gaat op voor de nationale wedstrijd en de winnaar daarvan gaat naar de 
internationale wedstrijd. Maar daar zullen ons nog maar geen zorgen om maken! 

De prijsuitreiking is op dinsdagmiddag 7 november om 16.00 uur in het 

gemeentehuis door de burgemeester, mevrouw Marina van der Velden-Menting. De 
leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en iedereen, die belangstellend is, is daarbij van 
harte welkom. Teken aan in je agenda, want vorig jaar was het erg leuk! 
We wensen iedereen die meedoet veel succes! 
 
Lions Club Alkemade, 
Vredespostercommissie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=dba967lnYP4QxM&tbnid=FDrjbR2MPdjWAM:&ved=0CAUQjRw&url=https://twitter.com/LionsAlkemade&ei=3mVeU9P_MsfeOa72gdgL&bvm=bv.65397613,d.ZWU&psig=AFQjCNHJnU5cWsDHqTsYdQP3e53uEP-bIg&ust=1398781748111024
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Kinderkleding- en speelgoedbeurs “Kortjakje” 
 

  
 
Zaterdag 30 september 2017 is Kinderkleding & Speelgoedbeurs Kortjakje. 
De verkoop van herfst/winterkleding en speelgoed is van 09:30 uur tot 12:00 uur in het Dorpshuis Plein 13, 
Pastoor vd Plaatstraat 13a te Rijpwetering.  
De toegang is gratis en er staat een Rabobank pinautomaat voor de deur! 
 
Je vindt er onder andere: 

 Kleding maat 56 t/m 176 

 Jassen maart 56 t/m 176 

 Schoenen, laarzen, snowboots, sportschoenen en skeelers in allerlei maten 

 Skikleding en sportkleding  

 Groot assortiment speelgoed zoals bordspellen, puzzels, dvd's, spelcomputers, boeken, houten 
speelgoed, babyspeelgoed, auto’s, en groter speelgoed zoals keukentjes, stepjes, poppenwagens 
e.d. 

 Fietsen, baby uitzet, autostoelen, kinderwagens en positiekleding 

Leuk als je komt! 
Susanne, Esmeralda en Laura  

 
Voor nadere informatie en/of het aanvragen van een klantnummer kun je contact opnemen met Esmeralda 
via kortjakje@alwin.eu of Susanne via sedelaar37@hotmail.com  
 

 

 

mailto:kortjakje@alwin.eu
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