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Nieuwsbrief nummer 07
Schooljaar 2018 -2019

Algemene informatie:
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Regelmatig krijgen we de vraag of er foto’s of video-opnamen mogen worden gemaakt in school.
Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag, een museumbezoek, schoolreisje, etc. Dit is echter NIET
toegestaan zonder toestemming van de betrokkenen. Daarnaast is het voor ons onmogelijk om te
monitoren wat er met opnamen gebeurt die de school uitgaan (Worden ze op Facebook of Instagram
gedeeld?).
Het is voor ons een tijdrovende klus om van alles en nog wat te regelen. Misschien niet het gewenste
antwoord, maar we doen het gewoon niet.
Soms worden in de les opnamen gemaakt tijdens coaching van leerkrachten. In dat geval worden de
opnamen alleen gebruikt voor de nabespreking en vervolgens vernietigd. De opnamen gaan de school
dus niet uit.
De regels zijn gemaakt ter bescherming om ieders privacy te waarborgen.
Ik hoop op uw begrip en medewerking.
Eveline Bloem onze Voorleeskampioen!
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep
7 en 8. Ook de Elckerlyc doet dit jaar natuurlijk weer mee! Afgelopen periode zijn de kinderen uit de
groepen 7 en 8 de strijd met elkaar aangegaan om de titel Elckerlyc Schoolkampioen 2018. Eveline
Bloem uit groep 7 is met haar stukje uit "Droomwens" van Theunie Suijker als trotse winnaar uit de
bus gekomen!
Eveline zal onze school in februari/maart vertegenwoordigen in de lokale en regionale vervolgrondes
die de bibliotheken organiseren. Voor de regionale winnaars volgt de provinciale finale in april. Mocht
het zover komen dan strijdt Eveline ten slotte in de zinderende landelijke finale om de titel De
Nationale Voorleeskampioen. Deze vindt eind mei plaats. Wordt vervolgd!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters

Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

15-10
16-10
17-10
18-10

*
Speelgoed mee groep 1/2.
TOP-klas.
BMT: directeur afwezig.
Na schooltijd: teamoverleg.
19-10 Verzending nieuwsbrief nummer 8.
Start herfstvakantie om 14.00 uur.
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Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
Deze week hebben wij de Kinderboekenweek met het thema vriendschap afgesloten met een
spetterende toneeldag.
We hebben mogen tekeningen bij versjes gemaakt en een eigen boekenlegger geborduurd, knap
hoor!
Ook is afgelopen dinsdag de zangjuf in de groep langs geweest. Ze was helemaal verkleed in
herfstsfeer en we hebben een leuk liedje geleerd over de regen.
De letter van de week is de letter 'r' van ree. Wij willen weer graag onze lettermuur vullen met
spulletjes.
Volgende week dinsdag 16 oktober is het speelgoeddag. De kinderen mogen hun eigen speelgoed
meenemen. Willen jullie wel opletten dat er niet te veel kleine onderdeeltjes bij zitten die zoek
kunnen raken of snel stuk kunnen gaan?
Volgende week werken we voor de laatste week over vriendschap en emoties.
In groep 1/2A is Mike gestart en in groep 1/2C is Jake deze week begonnen. Wij wensen ze een hele
leuke tijd bij ons op de Elckerlyc.
Fijn weekend allemaal.
Groetjes,
De kleuterjuffen

Groep 3:
De tijd vliegt voorbij! Met lezen hebben wij kern 2 afgerond. Maandag starten wij met kern 3. De
nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij en h. De kinderen oefenen het lezen en maken woordjes die
bestaan uit één lettergreep met die letters die ze al kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen
lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel
de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen
lezen en maken. Na kern 3 vindt een belangrijk toetsmoment plaats. We toetsen, zoals ook na kern
1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van
de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat
het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Ook nemen we,
naast het lezen van de woordjes, een spellingtoets en een letterdictee af. Aan het einde van de
week krijgen de kinderen een oefenblad mee. Misschien leuk om samen met uw kind te lezen en te
ontdekken wat ze al kunnen.
Met rekenen zijn wij bezig met het splitsen van getallen. Wij zijn trots op onze harde werkers!
Vrijdag hebben wij de Kinderboekenweek gezellig afgesloten op het toneel. We hebben twee liedjes
gezongen over vriendschap. Ook met de muzieklessen zijn wij bezig met zingen. We hebben een
leuk lied over de herfst geleerd.
Fijn weekend allemaal, juf Carla en juf Aukje
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Groep 4:
Deze week hebben we met spelling een nieuwe categorie geleerd, het 'aai/ooi/oei woord'. Met
rekenen hebben we de tafel van 2 geleerd! Het is goed om hier nog verder mee te oefenen. Hier
krijgen de kinderen vandaag een blad voor mee. Er zijn ook nog andere manieren om te oefenen,
zoals bijvoorbeeld dit liedje https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4. Woensdag was juf
Yvonne in de groep, dit was erg gezellig en ze heeft mooie boekenleggers met de kinderen
gemaakt.
De kinderen zijn de afgelopen week bezig geweest met verhalen schrijven over Bil en Wil (en
zichzelf soms). Er werden veel spannende of grappige verhalen bedacht. Bij toneel zijn er vijf
verhalen voorgelezen, leuk! Ook het liedje werd ontzettend leuk gedaan, knap dat ze de Engelse
woorden al zo goed konden meezingen!
Fijn weekend, groetjes de juffen van groep 4

Groep 5A en 5B:
Na de tafel van 5 gaan de kinderen van groep 5a zich volgende week richten op de tafel van 6. Het
blijft echter wel belangrijk om te oefenen met de tafels die zij al beheersen!
Waar thuis ook vast voor kan worden geoefend is de leesbeurt. De kinderen van groep 5a hebben
een verhaal mee naar huis gekregen. Hierbij staat ook vermeld op welke datum zij hun verhaal
voor de klas moeten voorlezen. De eerste leesbeurten zijn op 31 oktober. Waar thuis niet voor
hoeft te worden geoefend zijn de toetsen van Nieuwsbegrip, Natuur & Techniek en verkeer. De
voorbereiding hiervoor heeft in de klas plaatsgevonden.
In groep 5b is deze week de toets voor geschiedenis gemaakt, en staat volgende week de toets voor
Natuur & Techniek op het programma. Een samenvatting hiervan is aan de kinderen mee naar huis
gegeven.
In beide groepen hebben de kinderen zich uitstekend ingezet bij het voorbereiden van verschillende
dansjes en toneelstukjes. We zijn trots op wat de kinderen bij de toneelochtend hebben kunnen
laten zien!
We wensen iedereen een goed weekend toe!
De leerkrachten van groep 5.

Groep 6:
Skill: Kritisch denken. Deze week kwamen we tijdens een gesprek op het onderwerp "kritisch
denken". Want wanneer steel je écht iets? Raap je 50 cent van de straat ... Is dat dan stelen? Of
lees je een tijdschrift bij de Veenerick helemaal uit en loop je zo weg ... Is dat dan stelen? We
hebben er goed over nagedacht en erover gepraat. Knap gedaan!
Deze week hebben we veel gelezen. Ook een aantal hoofdstukken uit het boek: "Amigos" over Paco
en Pepe. We leerden woorden als Mi Amigo en Moej Bjen. Vrijdag hebben we de
Kinderboekenweek afgesloten tijdens toneel. Er werden veel liedjes over vriendschap gezongen. Wij
hadden opgeschreven en laten horen wat voor ons vriendschap betekent.
We hebben de afgelopen weken veel geoefend met de tafels van rekenen. Deze week hebben de
kinderen bij de juf laten horen dat de tafel van 6 al goed lukt. Volgende week is de tafel van 7 aan
de beurt. Na de herfstvakantie de tafel van 8 en 9. Daarna kunnen we allemaal ons tafeldiploma
halen. Succes met oefenen! Ook thuis!
De leesbeurten zijn volgende week voor: Kamal (15/10), Amy (16/10), Kaelyn (17/10), Xander
(18/10) en Mila (19/10)
Huiswerk: dinsdag 16 oktober inleveren stencil spelling/grammatica over het onderwerp en de
persoonsvorm.
Iedereen weet van zichzelf welke tafel hij of zij moet oefenen. Nogmaals succes!
Prettig weekend, de juffen
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Groep 7:
Eveline is onze voorleeskampioen geworden. Zij heeft vrijdag tijdens drie toneelsessies voorgelezen
uit De Droomwens. Goed gedaan Eveline! Leuk dat jullie spulletjes meenemen voor de taallessen.
We hebben het over Familie. De les over achternamen was heel interessant. Denk nog aan de brief
voor de schoolarts, vredesposter en je huiswerkblad. De gedichten zijn van Armin, Freek, Jamie en
Lennard.
Fijn weekend, juf Marja en juf Marian.

Groep 8:
De hele week hadden we onze stagiaire Veerle in de klas en zij heeft met kinderen in kleine
groepjes gewerkt en voorgelezen. Dinsdagmiddag hadden we muziek. Deze keer van Wim Loos die
de klas een lied aanleerde genaamd ‘in de late uren’. Dat kun je thuis ook oefenen als je het
opzoekt: www.justnotes.nl/indelateurenzonderzang of met zang.
Woensdag is ‘Klassencontact’ geplaatst. Zo kan Rowin de lessen volgen als hij thuis is. Er zit een
cameraatje op het scherm dat kan draaien en ook inzoomen op het bord. In de klas kunnen wij hem
ook zien via het scherm en met een rood lampje geeft hij aan als hij wat wil vragen. Drie kinderen
in de klas zorgen dat het scherm opstart en dat de microfoon voor de juf is opgeladen. Superfijn!
Kyan en Marjolein hebben heel goed voorgelezen, maar niet gewonnen. Evelien uit groep 7 werd
de winnaar van de voorleeswedstrijd en gaat door naar de volgende ronde.
Als afsluiting van de Kinderboekenweek deed groep 8 een toneelstukje over vriendschap en een
dansje. De winnaar van de voorleeswedstrijd zagen we natuurlijk ook op het toneel.
Museumbezoek: Woensdag 7 november gaan wij naar Boerhaave.
We worden om 10.00 uur verwacht. Het duurt zo’n anderhalf uur.
Daarvoor zoeken we ouders die willen rijden en begeleiden.
Maandag 15 oktober kun je je Vredesposter inleveren. De 3 mooiste tekeningen gaan door naar de
mensen van de Lionsclub. Zij gaan uit de ingezonden tekeningen de mooiste kiezen.
Huiswerk:
Woensdag 17 okt.: topotoets Afrika H2
Vrijdag 19 okt.: huiswerkboekje blz. 5
Fijn weekend, Joukje en Henriëtte

De jarige(en):
18-10
19

Maey van Haag (2011)
Keyan Bergman (2007)
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