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Algemene informatie: 

 
Sinterklaasfeest was weer een groot succes! 
Eindelijk was het dan zover. De Sint en zijn pieten kwamen op de fiets naar de Elckerlyc. Wij hebben 
tandems, bakfietsen, gewone fietsen en een fietsmaatjesfiets met daarop Sinterklaas gezien.  
Gelukkig had een handige vader, Joost Bakker van Sophie uit groep 1/2A, de banden van twee fietsen 
geplakt (en daar zat natuurlijk een pepernootje in!) De pieten waren erg blij dat de fietsen weer 
gemaakt zijn zodat ze de cadeautjes nog op tijd bij de kinderen kunnen krijgen. 
Op school zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 verrast met een magische puzzel en een gezellig 
onderonsje met Sint en zijn pieten. De overige groepen hebben een gezellige ochtend met mooie 
gedichten en surprises gehad en een bliksembezoek van Sint en de pieten. 
Kortom, wij zijn allemaal erg verwend op deze geslaagde dag. 
 
Prachtig! 
Wat ziet de school er weer gezellig uit. Gisteravond heeft een enthousiaste groep ouders wederom 
haar uiterste best gedaan om de Elckerlyc om te toveren in heerlijke Kerstsferen. 
Dank jullie wel, het zier er prachtig uit! 
 
Kerst 2018. 
Vanaf maandag 10 december hangt er bij de groep van uw kind een intekenlijst. Hierop kunt u 
aangeven wat u 20 december voor het Kerstdiner in de klas wilt meegeven, want we gaan weer 
gezellig samen eten.  
De Kerstviering voor de kinderen vindt plaats op donderdag 20 december van 17.15 tot 19.00. U bent 
van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij onze Kerstsamenzijn vanaf 18.15. Het geheel wordt 
opgeluisterd met livemuziek! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 
maandag  10-12 Teamvergadering na schooltijd. 
dinsdag  11-12 * 
woensdag  12-12 * 
donderdag  13-12 * 
vrijdag  14-12 Verzending nieuwsbrief nummer 15. 
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In groep 7 zijn we 
creatief bezig geweest 
tijdens de Sint periode. 
We hebben Sint in 
pietkleding getekend 
en andersom. De klas 
heeft ook zelf 
dilemma's gemaakt in 
Sint sfeer. Wat werd 
er leuk creatief en 
kritisch nagedacht. 
Creatief bezig zijn 
gaan we in de 
Kerstperiode 
natuurlijk ook nog 
doen! Ook hebben we 
samengewerkt met 
groep 1/2c tijdens het 
maken van een 
mozaïek op de ramen.   
Tijdens de 
Kerstperiode gaan wij 
ook kijken hoe Kerst in 
andere landen gevierd 
wordt.  
 

Ook in deze maand kwam de skill ‘samenwerking’ in groep 8 
weer rijkelijk aan bod. We hebben weer samengewerkt met de 
mensen van de Jacobus. Een groepje kinderen (gr. 7 en gr. 8)  
mocht weer helpen bij het opdienen van de warme maaltijd. 
Ze helpen vooraf ook met het dekken van de tafel en ruimen 
alles ook weer netjes af. Als beloning maakt de kok dan iets 
lekkers voor ze. 
In de Kersttijd gaan we met de hele groepen 7 en 8 
Kerstliedjes zingen voor de senioren en gaan we met de 
groepen 5 t/m 8 Kerstkaarten maken voor diezelfde mensen. 
We laten dus ook best onze creatieve skills zien. Dat deden de 
leerlingen ook tijdens de Sinterklaasviering in de klas. Wat een 
mooie surprises zijn er weer gemaakt! Vaak in combinatie met 
een leuk gedicht.  
Daarnaast worden onze ICT-vaardigheden steeds meer op de 
proef gesteld. We doen de verwerking van rekenen en spelling 
meer en meer op de Chromebooks. Heel fijn dat dan iedereen 
op zijn eigen niveau kan werken en in zijn eigen tempo! 
 

 

Afgelopen maand hebben we weer heel wat vaardigheden kunnen oefenen in groep 4. Zo 
hebben we onze eerste digitale quiz gespeeld op de Chromebooks; een Kahootquiz. 
Natuurlijk ging deze over Sinterklaas. Er werd niet alleen gekeken naar de goede 
antwoorden, maar ook hoe snel dit antwoord werd gegeven. Sommige kinderen deden de 
quiz samen. Twee duo's hebben zo de tweede en derde plek bemachtigd, goed 
samengewerkt! 
Tijdens de introductie van de gedragsregel 'ik kan kiezen hoe ik reageer' kwam de 
zelfregulatie mooi naar voren. Ook al wordt je uitgedaagd is het nog steeds jouw keus hoe 
je hiermee omgaat. Ga je erin mee of denk je 'ik doe hier niet aan mee' en loop je weg? 
Best nog lastig, maar fijn om te zien dat veel kinderen voor zichzelf kunnen beslissen. 
Op de boomwhackers (klankbuizen) zijn we creatief bezig geweest en hebben we het 
liedje Sinterklaas kapoentje leren spelen, via een muziekfilmpje op het digibord lukt dit 
prima. Ook zijn er hele creatieve Sinterklazen getekend. Bij de rekenspellen afgelopen 
weken hebben we ook goed samengewerkt! De kinderen speelden in tweetallen tegen 
elkaar en dat niet alleen... in elk groepje waren maar twee kinderen die het spel uitgelegd 
hadden gekregen. Het was aan hun de taak om het aan de andere kinderen uit te leggen. 
Iets uitleggen vraagt heel wat van onze communicatie! Bij sommigen ging dit al heel 
goed, knap! De juf heeft natuurlijk geholpen bij de spellen die wat lastiger uit te leggen 
waren. Ook dan kwam het helemaal goed. 
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Probleemoplossend vermogen 
De omgangsregel deze week ging over het oplossen van problemen. Zeker nu de kinderen in 
groep 6 steeds zelfstandiger worden is het goed om na te denken over hoe problemen 
opgelost kunnen worden zonder gelijk naar de juf te gaan. Tijdens bijvoorbeeld taal en 
rekenen zijn de kinderen gewend om elkaar hulp te vragen en zo je probleem op te lossen. 
Maar ook tijdens bijvoorbeeld het buitenspelen zijn er weleens problemen die je vaak best 
samen op kunt lossen door er rustig over te praten. De overige omgangsregels helpen hier 
ook bij. En natuurlijk komt de juf of meester gewoon helpen als het niet lukt. Maar leuk om 
te zien dat de kinderen steeds meer dingen zelf op kunnen lossen! 
 

In de groepen 5 leren we de kinderen 
om samen te werken. Het is fijn om te 
merken dat dit voor veel kinderen een 
vertrouwde werkvorm is. Ze overleggen 
met elkaar en komen tot goede 
oplossingen. Ook het volume is over het 
algemeen acceptabel. We passen deze 
werkvorm bij zowel rekenen als taal 
toe. In deze methoden zijn projecttaken 
opgenomen. Deze lenen zich er goed 
voor om de opdrachten gezamenlijk op 
te bespreken. 
 

Afgelopen maand is er in groep 3 weer 
volop gewerkt aan de skills. Enkele 
voorbeelden: 
Bij het bespreken van de laatste 
schoolregel "Ik kan oplossingen 
bedenken" kwam het probleemoplossend 
vermogen van de kinderen en het 
communiceren met elkaar volop ter 
sprake. Hoe zeg je wat jij wilt? Hoe vraag 
je wat iemand anders wilt? Vaak blijken 
de kinderen prima zelf in staat om goede 
oplossingen te bedenken. Al blijft de juf er 
natuurlijk altijd om een handje te helpen. 
Op 5 december hebben wij een gezellig 
spelletjescircuit gedaan. Vooraf hebben 
onze kinderen weer laten zien hoe je 
zonder ruzie groepjes kunt maken. 
Tijdens de ochtend is er heerlijk 
samengespeeld! Mocht er even iemand 
voor z'n beurt spelen dan werd dit goed 
opgelost. Komende periode mogen de 
kinderen hun creativiteit laten zien 
tijdens het maken van een Kerststukje! 
 

Skill samenwerken: De afgelopen periode 
heeft groep 1/2C Sinterklaasliedjes 
gezongen bij de Jacobus. De andere 
groepen gaan ook binnenkort bij de 
bejaarden op bezoek. Wij gaan ook nog 
mooie Kerstknutsels maken, samen met de 
kinderen uit de bovenbouw. Ook die 
worden dan ook naar de bewoners van de 
Jacobus gebracht. 

Probleemoplossend vermogen: Natuurlijk 
hebben wij allemaal meegedacht om de 
problemen waar de Sint tegenaan liep, op 
te lossen. Wat een slimme kinderen zitten 
er bij ons op school! 

In de Sinterklaastijd en straks ook met Kerst 
wordt er een groot beroep gedaan op de 
creatieve skills van de kinderen. 

Kerst en Sinterklaas hebben ook met de 
skill culturele vorming te maken. De 
herkomst en de gebruiken worden 
besproken in de kring. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Wat hebben wij genoten van het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten. Wij kregen allemaal een 
onwijs leuk cadeautje waar je erg leuke dingen mee kunt maken. Dank u wel Sinterklaas! 
De klassen zijn inmiddels alweer in Kerstsferen gebracht. Volgende week gaan wij ook knutselen 
met het thema Kerst. Engeltjes, Kerstbomen en Kerstsfeer staan dan centraal. 
Als jullie nog Kerstboeken, Kerstverhalen of Kerstfilmpjes hebben, mogen jullie deze meenemen 
naar school. 
De letter van de week is de a van appel. Spulletjes met deze letter zijn van harte welkom. 
In groep 1/2C is Charinta begonnen, wij wensen haar veel plezier bij ons op school. 
 
Fijn weekend, de kleuterjuffen 

 
Groep 3: 
Afgelopen woensdag hebben wij een heel gezellige Sinterklaasfeest gevierd. Het was echt de hele 
dag feest! We hebben gedanst, gezongen en gelezen voor de Sint en de Pieten. We hebben een 
cadeautje aan de Sint gegeven en er ook een teruggekregen! Veel puzzelplezier. We hebben            
's ochtends allemaal 5 december spelletjes gedaan in de klas. We hebben de dag afgesloten in onze 
eigen groep 3 bioscoop. Het was fijn om na deze feestelijke dag donderdag rustig te kunnen 
starten. Met de aftocht van de Sint zijn de voorbereidingen voor de Kerstviering ook al weer in volle 
gang. Voor het maken van een Kerstlichtje hebben de kinderen een glazen potje (schoon en zonder 
etiket) nodig. Wilt u hiervoor komende periode ook een led-theelichtje meegeven (graag voorzien 
van naam)? Het worden weer sfeervolle weken. Natuurlijk is er ook nog gewerkt. Wat gaat de tijd 
toch snel en wat een stappen hebben de kinderen al gemaakt sinds het begin van het schooljaar.  
Wij wensen jullie een lekker speelweekend! 
 
Juf Aukje en juf Carla 

 
Groep 4: 
Wat een feest afgelopen woensdag en wat zijn we verwend! Alle kinderen hebben een 'puzzelslang' 
gekregen en bij bijna iedereen is het hondje gelukt, DANK U SINTERKLAASJE!  
In de groep hebben we een Kahoot Sinterklaasquiz gedaan op onze Chromebooks. Het was erg 
spannend, maar Mads was de winnaar, gefeliciteerd! Voor enkele kinderen was het erg jammer 
dat zij op het laatste moment op de scorelijst werden ingehaald... maar goed gedaan allemaal! 
Donderdagochtend lekker uitgeslapen en gespeeld, daarna toch echt weer aan het werk.  
Nog twee weken waarin we het gezellig met elkaar gaan maken en we naar het Kerstfeest 
toewerken. Nog niet iedereen heeft een glazen potje meegenomen (formaat pindakaas) willen 
jullie hier nog even aan denken? 
Om de klas lekker in Kerstsfeer te brengen mogen de kinderen Kerstversieringen meenemen. Als je 
het nog terug wilt, wel even je naam erop zetten! 
We zijn begonnen met blok 4 van spelling, categorie 10 is het klankgroepenwoord; boten, boo-ten, 
de klankgroep is boo, de laatste klank is de oo, dat is een korte klank, dus ik haal er eentje weg.  
petten, pe-ten, de klankgroep is pe, de laatste klank is een e, dat is een korte klank dus ik schrijf 
twee medeklinkers. 
ruiken, rui-ken, de klankgroep is rui, de laatste klank is de ui, dat is een tweetekenklank dus ik 
schrijf het woord zoals ik het hoor. 
heksen, hek-sen, de klankgroep is hek, de laatste klank is de k, dat is een medeklinker dus ik schrijf 
het woord zoals ik het hoor. Best lastig! 
Tijdens de rekenles had de juf het best zwaar, bij sommen als 20+ ..=26 moest ik toch echt vragen 
'hoeveel moet er nog bij?" WAARBIJ? AARDBEI!!!  Maar.......we snappen de sommen nu wel!  
 
Groetjes van de juffen 
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Groep 5A en 5B: 
Na een geweldig Sinterklaasfeest met super gedichten en mooie surprises maken wij ons weer op 
voor serieuzere zaken. De komende week gaan we de rekentoets van blok 3 maken. Ook herhalen 
we moeilijkheden en maken we verrijkingsopdrachten. Met spelling hebben we woorden geleerd 
met 's. Bijvoorbeeld 's middags. 
Bij de deur van de groep hangt vanaf maandag de intekenlijst voor het Kerstdiner. U kunt hierop 
aangeven wat uw kind mee neemt naar het Kerstdiner.  
 Aanstaande maandag hebben de kinderen uit groep 5B een toets van de methode Blits. Deze 
methode gaat over studerend lezen.  
We hebben het dit hoofdstuk vooral gehad over hoe je woorden op alfabetische volgorde moet 
zetten en hoe je een opsomming in een tekst in een schema kunt zetten. Dit gaat vooral om de 
kernwoorden uit de tekst. 
Dinsdag moet uw kind de tafel van 2 nogmaals doen. De meeste kinderen kennen de tafels wel, 
maar nog net niet snel genoeg Wilt u weer samen oefenen?  
 
We wensen iedereen een goed weekend! 
De leerkrachten van groep 5. 

 
Groep 6: 
Woensdag hebben we het Sinterklaasfeest gevierd. Wat een leuke surprises! Het was een hele 
gezellige dag!! Een aantal kinderen heeft een klokkijkboekje mee naar huis gekregen om extra te 
oefenen. Een goede site om te oefenen is ook www.rekenen-oefenen.nl. Bij groep 6 kun je 
klokkijken oefenen en ook veel andere dingen. Vandaag hebben we de Kerstboom weer opgezet en 
zijn we de komende 2 weken gezellig in de Kerstsfeer. Vanaf maandag hangt er een intekenlijst op 
de deur waarop aangegeven kan worden wat de kinderen meenemen voor het Kerstdiner. We 
gaan er weer een gezellige tijd van maken! 
Het huiswerk voor volgende week dinsdag is een werkblad over werkwoorden in de tegenwoordige 
tijd. Het zijn veel werkwoorden met -dt en best lastig. Het zou fijn zijn als u hier ook even samen 
met uw kind naar wilt kijken. 
 
Fijn weekend, 
De juffen 

 
Groep 7: 
Wat een prachtige surprises hadden wij in de groep! Iedereen heeft goed z'n best gedaan en mooie 
gedichten gemaakt. Tussen alle Sintdrukte door hebben we ook de rekentoets van blok 3 gemaakt 
en allerlei info opgezocht over de verschillende soorten licht. Hier hebben we een mooie, 
informatieve muurkrant van gemaakt.  
Groep 7 en 8 hebben geserveerd bij onze buren; de bejaarden in huize Jacobus. 
Langzamerhand gaan we over naar de Kerst. Dat wordt vast ook weer gezellig! 
Huiswerk: 
Dinsdag: topotoets Duitsland. 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rekenen-oefenen.nl/
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Groep 8: 
De Sint is weer terug naar Spanje, maar natuurlijk pas nadat we zijn verjaardag op school 
uitgebreid gevierd hebben. In groep 8 deden we dat met surprises en gedichtjes. Iedereen is weer 
lekker verwend. Ook de juffen en onze stagiaire Veerle deden mee. De Sint en zijn Pieten kwamen 
ook nog even in de klas op bezoek. Kortom, het was weer ouderwets gezellig. 
Nu op richting de Kerst. We zij nog steeds op zoek naar oude kop en schotels voor onze creatieve  
Kerststukjes. Oude, nog goed werkende Kerstverlichting is ook altijd welkom! 
Op vrijdag is weer een groepje leerlingen uit 7 en 8 op bezoek gegaan bij de senioren in de Jacobus. 
De kinderen mochten helpen met het opdienen van de maaltijden, bij het tafel dekken en het 
afruimen.  
Huiswerk: 
Dinsdag 11-12: Toets geschiedenis, hoofdstuk 2 
Donderdag 13-12: Toets Natuur, hoofdstuk 2 
Vrijdag 14-12: Huiswerkblad werkwoorden (oranje) 
Fijn weekend allemaal, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 
 
 

De jarige(en): 
 
7 Robin Arreman (2009) 5B 
7 Pier Leerling (2012) 3 
10 Sarah van Es (2011) 4 
10 Freek de Jeu (2008) 7 
14 Caelen Mooijekind (2011) 4 

 

 
 

 

 

 


