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Algemene informatie: 

 

Rapporten. 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. De rapportbladen en het toetsoverzicht kunt 
u thuis bewaren. Wilt u de plastic insteekhoezen er wel in laten zitten?  
Denkt u aan het plaatsten van uw handtekening, voordat u de map weer mee naar school geeft? 
 
Schoolconcept. 
Deze week beginnen we met de skill kritisch en creatief denken. Daar hebben we drie weken de tijd 
voor. We vragen de klassen om alvast na te denken over een schoolplein bij onze nieuwe school. 
Het gaat daarbij om een 'groen' schoolplein. Dit onderwerp was vorige week te zien in het 
jeugdjournaal. Dat wil zeggen een schoolplein met ook gras, struiken en klimbomen. Dat sluit ook 
mooi aan bij het onderwerp risicovol spelen van het oudercafé.  
Dus  ontwerpen we  een mooie plattegrond van een groen schoolplein. We laten de kinderen ook 
nadenken over speeltoestellen en hoe je die op meerdere manieren kunt gebruiken.  
Voor de bovenbouw bouwen we een extra uitdaging in door de plattegrond mooi op schaal te laten 
maken. En we laten de kinderen letten op de veiligheid en op de kosten. 
Kortom, creativiteit ten top! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

        
 

Ouder- Tevredenheids- Peiling (OTP). 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 
 
Onlangs hebben wij een oudertevredenheidspeiling uitgezet. Fijn om te zien dat een aantal 
ouder(s)/ verzorger(s) deze hebben ingevuld. Helaas is de 24% respons te laag om het geldig te 
laten zijn. De ondergrens ligt bij 60%. Wij hebben de termijn om de vragenlijst in te vullen verlengd 
naar 2 april 2018. Wij vragen u om even de tijd te nemen om de vragen te beantwoorden. Het is 
voor u een kans om uw feedback te geven. Wij hopen door deze mail op meer respons en willen u 
alvast hartelijk bedanken. 
 
Heeft u vragen, dan kunt deze stellen aan de directie van uw school. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marjolein van Leeuwen en Hanneke Pakkert 
Kwaliteitsbeleidsmedewerkers SSBA 
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Weekagenda: 
 

maandag  26-03 Bouwvergadering na schooltijd. 

dinsdag  27-03 * 

woensdag  28-03 Grote Rekendag. 

donderdag  29-03 Verzending nieuwsbrief nummer 28. 

vrijdag  30-03 Vrij: Goede Vrijdag 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben we ontzettend mooie paaseieren geschilderd en kuikentjes uit het ei 
laten komen. De komende week gaan we nog door in het thema lente/Pasen.  
Volgende week hebben wij een korte week in verband met Goede Vrijdag.  
Op woensdag 28 maart is de grote rekendag bij ons op school. Deze dag staat in het teken van 
rekenen en er zullen verschillende activiteiten gedaan worden. Denk aan sorteren, passen en meten 
en het maken van diagrammen.  
Op donderdag 29 maart is er weer een speelgoedmiddag. De kinderen mogen dan hun eigen 
speelgoed mee. Denk eraan dat dit niet te kleine onderdelen bevat en graag stevig speelgoed.  
Letter van de week is ook de komende week nog de j van juf.  
In groep 1/2A is Jop deze week gestart. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc.  
 
Skills  
De komende weken werken wij aan de skill 'kritisch en creatief denken'. Wij mogen meedenken bij 
het inrichten van een groen schoolplein bij de nieuwe school die in de toekomst gebouwd gaat 
worden.  
 
Fijn weekend,  
De kleuterjuffen  

 

Groep 3: 
Afgelopen woensdag vond de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' plaats. Op die dag maakten 
basisschoolleerlingen één minuut lang samen kabaal op het schoolplein met onder meer toeters, 
deksels, fluiten en trommels. Zo vroegen zij aandacht voor het recht op onderwijs van 
leeftijdgenootjes met een handicap in ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Samen 
met de kinderen van De Klimboom hebben wij ons goed laten horen! 
Wij vonden het fijn u allemaal weer gesproken te hebben tijdens de 10-minutenavonden. De 
kinderen hebben het rapport vandaag mee naar huis gekregen. Mochten er nog vragen zijn, 
schroom vooral niet. De laatste periode van het schooljaar is hiermee alweer aangebroken. Wat 
gaat dat toch snel! 
 
Skills kritisch- en creatief denken: 
Aanstaande woensdag is de grote rekendag. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en 
Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. Het thema is dit jaar ‘De 
school als pakhuis’. De kinderen verkennen de ruimte door kritisch na te gaan wat er allemaal op 
school te vinden is en welke ruimte deze spullen innemen. Inventariseren, handig stapelen en tellen 
staan centraal in groep 3. Tijdens de leesles hebben wij een instructietekst over het bouwen van 
een knikkerbaan gelezen. Natuurlijk willen we deze nu ook gaan bouwen! Wanneer de kinderen 
maandag en dinsdag wc- en keukenrollen mee kunnen nemen, zou dat heel fijn zijn! 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4A en B: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Wat hebben ze er hard voor 
gewerkt! We zien de mapjes graag volgende week terug op school. Het losbladige rapport van deze 
periode mag u thuishouden. Vergeet niet het handtekeningenblad te tekenen! 
Met taal zijn we begonnen met een nieuw thema: Gek! De kinderen hebben de bijbehorende 
woorden mee gekregen om thuis te oefenen. 
Blijft u ook de tafels thuis regelmatig herhalen? 
Volgende week staan Dewi en Jena in groep 4A en Marwa en Jay in groep 4B op het rooster om 
hun boekenbeurt te houden. Veel succes met de voorbereidingen!  
Volgende week hebben we een lekker lang weekend vanwege Pasen! 
 
Groep 4A: 
Vanaf volgende week veranderen de gymtijden. Onze gymles van donderdag verschuift naar 
vrijdag. De gymlessen worden gegeven door de sportcoach. 
We sparen in onze groep lege eierdozen van 10. Helpt u ons mee? We gebruiken ze bij het rekenen! 
 
Groep 4B: 
Donderdag is juf Yvonne in de groep omdat juf Dyonne die dag een cursus heeft. Veel plezier alvast 
met haar! 
 
Goed weekend, 
De juffen 

 

Groep 5: 
De topo-toets grote steden is goed maakt. Volgende keer mogen we wat minder leren. 
 
Op dinsdag kwam een docent van het lakenhalmuseum in de klas om een gastles te geven. De 
kinderen waren zeer enthousiast en zijn druk bezig geweest met verschillende opdrachten waarbij 
zij al hun zintuigen konden gebruiken. Aan de hand van verschillende schilderijen leerden zij over 
het proces van het maken van lakens. Bij ieder onderdeel van het proces kregen zij materialen te 
voelen en geuren te ruiken. Ten slotte konden de kinderen hun creativiteit met stempels kwijt, bij 
het ontwerpen van een patroon. 
 
Woensdag 28 maart hebben we de “Grote Rekendag”. Deze dag staat in het teken van verhuizen. 
Vrijdag hebben we vrij. Het is dan Goede Vrijdag. En ook maandag (2 april) is een vrije dag. Het is 
dan Tweede Paasdag. 
 
Vanaf deze week is de gymles op donderdag in plaats van vrijdag. De kinderen worden aan het 
begin van de middag door juf Joukje en juf Vera opgehaald. 
 
Schoolbordportaal - Voor spelling de methode Staal als zoekopdracht geven. Bij rekenen moet 
‘middenbouw’ worden aangevinkt. 
 
Groeten, 
Juf Yvonne en meester Raoul 
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Groep 6: 
Skills Kritisch en creatief denken  
Deze week zijn we gestart met onze Skill kritisch denken. Denk bijvoorbeeld aan de stelling: "Stel je 
stapt Veenerick binnen, leest een tijdschrift helemaal uit, en loopt dan de winkel uit. Ben je dan een 
dief? Of ben je een miljonair als je een miljoen leent van de bank? 
Volgende week woensdagochtend is de “Grote Rekendag”. Dan kunnen we onze skill ook goed 
gebruiken. Kritisch denken en oplossingen bedenken voor rekenproblemen. We hebben vandaag 
een "Verhuisbericht" gekregen ter voorbereiding op die woensdag. We maken er een leerzame 
rekenochtend van! 
Vandaag hebben jullie allemaal het rapport mee naar huis gekregen. De inhoud van leerjaar 6 
mogen jullie thuislaten. Het rapport graag getekend weer mee naar school. 
Huiswerk: maandag 26 maart stencil rekenen breuken. 
Veel kinderen hebben zich aangemeld op vóór woensdag een leeg, schoon melkpak of een 
kartonnen doos mee te nemen. Niet vergeten! 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 

 

Groep 7: 
Deze week was juf Sharon de hele week gezellig bij ons. Ze heeft heel veel lessen gegeven. Tijdens 
de taalles hebben we echte odes geschreven. Er zaten heel mooie bij!  
Ook hebben we een oud verkeersexamen gemaakt; super dat iedereen voor deze versie geslaagd 
was! Volgende week doen we er weer eentje. Vergeet ook niet thuis te oefenen met de app! Dat je 
nu geslaagd bent, betekent natuurlijk niet dat je niet meer hoeft te oefenen.   
Vandaag krijgen jullie het rapport mee naar huis, jullie kunnen trots op jezelf zijn! 
 
Volgende week geen standaardweek! Vrijdag zijn jullie vrij i.v.m. Goede Vrijdag en woensdag zijn 
we de hele dag bezig met rekenen tijdens de “Grote Rekendag”. Wij gaan aan de slag met 
verhuisdozen, kilo's en allerlei rekenspelletjes. Fijn dat al kinderen toegezegd hebben een 
verhuisdoos mee te nemen naar school. 
 
Huiswerk: 
- maandag: inleveren huiswerkblad 
- dinsdag: toets Helden 
- hele week: oefenen voor het verkeersexamen 
 
Belangrijke data: 
5 april: theoretisch verkeersexamen 
9 april: zwemmen tijdens de gymles 
11 april: vrij; studiedag 
12 april: voorstelling in Rijpwetering; Het koffertje van Ida Vos 
17 april: Cito Entree 
18 april: Cito Entree 
19 april: Cito Entree 
20 april: Koningsspelen 
25 april: Let's do it; zwerfvuil 
27 april: vrij; koningsdag 
16 mei: praktisch verkeersexamen 
 
Fijn weekend allemaal, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
Na de tien minuten avonden zijn deze week de rapporten mee naar huis gegaan. Het waren 
overigens de laatste tienminuten avonden voor groep 8.  
De juffen hebben vrijdag hun verjaardag in de klas gevierd en zijn weer ontzettend verwend! 
Bedankt allemaal voor de fijne dag en de leuke cadeautjes. 
Woensdag 28 maart doen we mee aan de “Grote Rekendag”. Daarvoor hebben we verhuisdozen 
nodig. 
Woensdag 4 april is het schoolvoetbaltoernooi. Er wordt inmiddels al lekker getraind. 
Skills: 
Volgende week gaan we in de klas een plattegrond ontwerpen voor een 'groen' schoolplein. Wat 
komt daar allemaal bij kijken? Hoe zit het met de veiligheid? Wat gaat het kosten? Is er voor alle 
leeftijden iets te doen? Kortom we gaan kritisch en creatief e\aan de slag. 
Huiswerk: 
Dinsdag 27 maart: docu- werkstuk inleveren! 
  
Groeten!  
Joukje en Henriëtte 

 

De jarige(en): 
23 Dione Dompeling (2009) 5 

25 Sylvie Bakker (2013) 1/2A 

25 Charlie van Velzen (2007) 7 

26 Robbin Knibbe (2009) 5 

26 Daniël Krawczyk (2006) 8 

26 Amy Weenink (2012) 1/2C 

27 Duuk Struive (2010) 4B 

28 Thijmen Jansen (2006) 8 

28 Elise de Weger (2012) 1/2C 

29 Manou Hoogenboom (2010) 4A 
 

 
 

 


