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Algemene informatie: 

 

SINT: 
Afgelopen week gebeurden er vreemde dingen op de Elckerlyc... Zo hing er de hele week een 
Sintvlag bij de kleutergroepen en iedere dag hing er iets anders bij de vlag. Een wandelstok, 
een pyjama, een kunstgebit (ja echt!) en een slof. Op maandag kregen de groepen 1 t/m 4 
een brief in de klas van Opa Piet. Hij wil heel graag met pensioen en heeft onze kinderen om 
hulp gevraagd. Hij wil voor een goede opvolger zorgen en wie weet er nu beter wat een 
goede Piet moet kunnen dan onze kinderen? Wij zullen onze tips en adviezen dan ook heel 
graag door willen geven aan Opa Piet. Misschien kunnen we hem ook zijn spullen terug 
geven. Want van wie kunnen de verloren items anders zijn? Donderdag mochten de kinderen 
hun schoen zetten. Met succes! De kinderen zijn allemaal verwend met een mooi 
schoencadeau en een hoop rommel. Want de Rommelpieten hebben ons een bezoekje 
gebracht. Gelukkig kunnen de kinderen ook goed opruimen. Al met al een gezellige week! We 
kijken uit naar maandag, want 5 december is dan eindelijk de grote dag. Zorg dat je op tijd 
op school bent, zodat je niets mist van de aankomst van de Sint en zijn Pieten! De groepen 5 
t/m 8 vieren 5 december met surprises. Alle creatieve bouwwerken zijn vrijdagmiddag  2 
december na schooltijd al meegenomen naar school, onherkenbaar, in een vuilniszak, 
voorzien van naam.  

De kinderen hoeven op maandag 5 december, als pauzehapje, geen eten of drinken mee te 
nemen. Hier wordt voor gezorgd. Heeft uw kind een allergie/dieet? Dan is het verstandig om 
iets mee te geven wat uw kind zeker wel mag.  

Tot slot: 

Dinsdag 6 december is er een inloop tot 09.00 uur. Uw kind is uiteraard gewoon van harte 
welkom om 08.25 uur, maar mag ook een half uurtje langer blijven liggen. De lessen starten 
om 09.00 uur. 
Fijn Sintweekend allemaal en tot  

maandag 5 december! 
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SKILLS: 
Volgende week beginnen we weer met een nieuwe skill, sociale en culturele vaardigheden. 
Omdat het precies in de periode van Kerst en Oud en Nieuw valt, gaan kijken of er overal Kerst wordt 
gevierd en of ze dat overal op dezelfde manier doen. 
Hoe is het om dit te vieren in de zomer, zoals in Australië, heeft iedereen een kerstboom, waar komt 
het gebruik van de kerstboom eigenlijk vandaan? Komt er een kerstman, hoe ziet die eruit, wat is het 
verhaal er om heen? Rendieren, arrenslee?? Wat zijn de gebruiken wat betreft cadeautjes onder de 
boom? Ook zoeken we naar kerstverhalen uit andere culturen en lezen die dan voor in de klas. 
Hoe zit het met mensen met een andere geloofsovertuiging, vieren zij Kerst, zo niet, wat dan wel en 
hoe? 
Hetzelfde geldt voor Oud en Nieuw. Hoe wordt dat gevierd, gaat dat overal gepaard met vuurwerk en 
oliebollen zoals bij ons? Kortom, genoeg vragen om ons de komende periode mee bezig te houden. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
 
Weekagenda: 

 

maandag  5-12 Sinterklaasfeest. 
Start nieuwe skill: Sociale en culturele vaardigheden. 

dinsdag  6-12 Inloop tot 9.00 uur. 
Speelgoedmiddag bij de kleuters. 

woensdag  7-12 * 

donderdag  8-12 Bouwvergadering na schooltijd. 

vrijdag  9-12 Verzending nieuwsbrief 15. 

 
 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 
 
 
 

Groep 1 / 2 A en B: 
Deze week hebben we de vreemdste dingen aan de vlaggenstok zien hangen; een wandelstok, een 

pantoffel, een pyjama en een kunstgebit. 

Ook kregen we een brief van opa Piet waarin hij schreef dat hij graag met pensioen wilde gaan. 
Wij hebben met elkaar waar een nieuwe Piet volgens ons allemaal aan moet voldoen. Het is een gezellige 

en spannende tijd. 
Donderdag hebben we allemaal onze schoen gezet en vrijdagochtend wisten we niet wat we zagen.... Wat 

een rommel! 
In groep 1/2a is Wout van der Meer gestart. Wij wensen hem veel plezier op de Elckerlyc. 

A.s. dinsdagochtend is er een inloop van een half uur. Dit in verband met pakjesavond. Alle kinderen 

mogen een cadeautje meenemen om op school mee te spelen. 
De letter van de week is de aa van aap. Nemen jullie weer allemaal spulletjes mee voor in de lettermuur? 

De komende week starten we met de 21st century skill 'sociale en culturele vaardigheden'. 
Nadat we de Sint hebben uitgezwaaid gaan we werken rond het thema Kerst. 

 

Groep 1/2B gaat vrijdag 9 december op bezoek bij museum Volkenkunde in Leiden. Wij vertrekken direct 
dus zorg dat uw kind op tijd op school is. De auto-indeling volgt aan het begin van de week. Er waren veel 
aanmeldingen van rij-ouders dus er is een selectie gemaakt. Gelukkig komen er meer activiteiten waar 
wij rij-ouders voor nodig hebben. 
 

Fijn weekend! De kleuterjuffen 
 

 



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

Groep 3A en 3B: 
Afgelopen week hebben wij de rekentoets van blok 3 gemaakt. Wij 
hebben volop geoefend met het rekenrek, verdelen en splitsen van 
hoeveelheden. Volgende week starten wij met een nieuw blok. Het 
doelenoverzicht ontvangt u komende week. Met lezen hebben wij de 
l, ou en de uu leren schrijven en leren lezen aan de hand van de 
structureerwoorden lijm, hout en vuur. Ook het aftellen naar 5 
december en de spanning daaromheen begint toe te nemen. Er 
gebeuren ook van die gezellige, maar soms ook rare dingen... We 
hebben bericht van Wellespiet terug gekregen. Hij was ontzettend blij 
met onze bakhulp! Ook hing er maandag ineens een Sinterklaasvlag 
met een brief en een wandelstok aan de vlaggenstok. Meester Ton 
kwam de brief in de klas brengen. Wat bleek? Opa Piet wil graag met 
pensioen en heeft ook onze hulp nodig. Samen hebben wij voor hem 
bedacht wat een goede Piet moet kunnen volgens ons. Opa Piet gaf 
aan dat hij steeds van alles kwijt is... Zo vonden wij later in de week 
ook een pyjama, een kunstgebit en sloffen aan onze vlaggenstok. Oh, 
oh, als dat maar goed komt met Opa Piet! Dinsdag hadden de 
kinderen Pietengym bij juf Noortje en iedereen heeft een Pietendiploma gehaald en donderdag mochten 
de kinderen hun schoen zetten. Vrijdag bleek dat de Rommelpieten langs waren geweest. Naast een 
hoop rommel hadden zij gelukkig ook een cadeautje voor ons achtergelaten. Dank jullie wel 
Rommelpieten. Wij tellen af naar een fijne Sintviering aanstaande maandag. Op dinsdag 6 december 
mogen de kinderen een half uurtje langer uitrusten. De kinderen zijn gewoon vanaf 08.25 uur welkom, 
maar de lessen starten om 09.00 uur. Er mag dus ook een beetje uitgeslapen worden. Er mag een 
cadeautje meegenomen worden om te laten zien en in de middag mee te spelen. 
 
Wij wensen jullie allemaal veel Sintplezier en een fijn weekend.  
 
Juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
 Het was een supergezellig week, de afgelopen week, veel gewerkt in het thema van Sint en Piet, maar 
ook het derde blok van rekenen en de taaltoets gemaakt, hard gewerkt! 
Wat was het vandaag een rommel in de groep, die rommelpiet toch! Maar samen met alle kinderen 
hebben we het weer netjes gemaakt.  
Maandag is het grote Sinterklaasfeest op de Elckerlyc, zorg dat je op tijd op school bent! 's Middags gaan 
we gezelschapspelletjes doen, dus als je nog iets leuks hebt thuis mag je dat meenemen. 
Na het heerlijke avondje mag je dinsdag lekker uitslapen, we beginnen dan om 9.00 uur. De juffen zijn er 
gewoon om 8.30 uur dus ook dan ben je welkom en maken we het gezellig. Iedereen mag één cadeautje 
meenemen om te laten zien. Let wel op dat er geen hele kleine onderdelen of breekbare dingen bij zitten, 
het is zonde als het op school kapot gaat of kwijt raakt. 
  
We wensen iedereen een gezellig (Sinterklaas-) weekend!  Juf Dyonne en juf Danny 
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Groep 5: 
Het was een gezellige week waarbij we volop in de Sinterklaasstemming zitten. Donderdag was er 
pietengym en mochten de kinderen hun schoen zetten. Gelukkig zat er ook nog wat leuks in vrijdag! We 

moesten wel even zoeken want de schoenen stonden allemaal in een lange slinger door de school. 
Verder zijn er vrijdag al een heleboel mooie surprises op school gebracht. Maandag gaan we er een leuk 

feestje van maken! Volgende week weer met een nieuwe skill. De komende 3 weken staan de sociale- en 
culturele vaardigheden centraal. Tijdens spelling hebben we blok 3 afgesloten. Op wrts kan worden 

geoefend aan les 1 en 2 van blok 4. 

 
Fijn weekend en veel plezier met alle Sinterklaasfeestjes. 

Juf Yvonne en juf Anika 

 

   

Groep 6: 
Donderdag mochten we onze schoen zetten. Vrijdag was het best een rommeltje in de klas. En wat 

hebben jullie het snel opgeruimd. Knap hoor! Daarna hebben we onze schoen gezocht. Ze stonden in de 

gangen, in de vorm van een slang. Er zat gelukkig ook nog een mooi cadeautje in. Veel plezier ermee!  
Vandaag levert ook iedereen zijn of haar surprise in. Na school, tussen 15.30 uur en 16.00 uur. We zijn 

héél benieuwd. Spannend hoor. Maandag 5 december gaan we eerst allemaal de klas in en daarna naar 
buiten om te kijken of Sint met zijn pieten er aan komt. Daarna gaan we de surprises bekijken en 

uitpakken. Er hoort natuurlijk ook een mooi gedicht bij. Dat lezen we eerst voor. 

Huiswerk: 
Dinsdag 6 december: mapje met oefeningen, meten en inhoud. 

 
Prettig weekend! 

Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 

Er is deze week wat afgetoetst! De rekentoets van blok 3 en ook taaltoets 3 was aan de beurt. Maar de 
leukste toets was toch wel de PITO-toets! Veel kinderen hebben de toets mee naar huis genomen om 
met de ouders te doen. De juffen zijn benieuwd of de ouders wel geslaagd zijn, in de klas was helaas 
iedereen gezakt. Gelukkig weten we nu waardoor dat kwam en zijn we er (weer) bewust van geworden 
dat goed lezen erg belangrijk is! 
Volgende week staat de topotoets van Duitsland op het programma. We hebben het gehad over 
plannen. Wanneer leer je dit nu? En neem mee in je planning dat het maandag 5 december is. We gaan 
natuurlijk uit van goede resultaten dinsdag. Ook hebben we vannacht weer visite gehad van de 
rommelpieten. Ondanks de rommel, willen we ze toch bedanken voor het cadeautje. Maandag gaan we 
de surprises uitpakken. We zijn benieuwd naar jullie creatieve ideeën. ’s Ochtends gaan we de surprises 
uitpakken en ’s middags gaan we er een gezellig middagje van maken. 

Huiswerk: dinsdag topotoets Duitsland 

Allemaal een heel gezellig (sinterklaas)weekend, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
 Deze week hebben we toetsen gemaakt voor onder andere rekenen en aardrijkskunde. Met onze 
stagiaire heeft de klas meegedaan aan de mannequin challenge: Je kiest een houding en probeert die, 
zonder knipperen, slikken of zichtbaar ademen, vast te houden. Best een uitdaging voor een groep met 
31 leerlingen. Maar het is gelukt. Juf Lianne heeft alles gefilmd. Voor de liefhebbers kan dat nog op een 
USB stickje worden gezet. 
Op donderdagmiddag mocht de schoen gezet worden. En dan op vrijdagochtend maar zien of je je 
eigen schoen weer terug kon vinden. Het liefst met iets erin natuurlijk! Ook dat is gelukt! 
Op maandagochtend vieren we in de klas het sinterklaasfeest met surprises. Dit nadat we eerst de Sint 
en zijn pieten hebben verwelkomd. In de pauze zorgt de ouderraad voor iets lekkers. 
Op dinsdagochtend 6 december hoeven de kinderen pas om 09.00 uur te beginnen. De school is wel al 
vanaf 08.25 uur open. 
 
Huiswerk: 
Vrijdag 9 december: Huiswerkboekje blz. 38. 
 
Fijn weekend allemaal, geniet nog even van al het lekkere strooigoed! 
Groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 

 
 

Tafeltennisvereniging de Treffers 

organiseert voor alle kinderen 

van groep 3/4/5/6 blacklight 

tafeltennis! Hiervoor heeft de 

Treffers de hele zaal “glow in the 

dark” gemaakt om te 

tafeltennissen en leuke spelletjes 

te doen! 

 
Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 december a.s. vanaf 14.30 tot 16.30 en is helemaal gratis. De 

treffers zorgt voor batjes en wat te drinken en te snoepen. We zijn van plan om korte spelletjes te doen die met 

tafeltennis en “blacklight” te maken hebben. Onze vrijwilligers zorgen ervoor dat de kinderen goed opgevangen 

worden. Uiteraard kan er ook vrij getafeltennist worden dus familie en vrienden zijn van harte welkom!  

Hoe schrijf ik mij in?  

Vul het onderstaande formulier in en mail dit naar jeugd@ttvdetreffers.nl 

Voornaam:  Achternaam:  

Telefoon:  E-mail:  

School:  Groep:  

 
 

De jarige(n): 
 
3 Loïs van Haag 6   

4 Jace Olijerhoek 1/2B   

6 Ian van Haestregt 6   

7 Robin Arreman 3A   

 
Van harte gefeliciteerd! 
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