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Algemene informatie: 

 

Zwemmen: 
Aankomende maandag gaan we zwemmen met groep 5 t/m 8. Voor groep 3 en 4 blijven de tijden 
zoals het is en gaan we gewoon gymmen. 
Tijden voor het zwemmen. 
8.45 - 9.25 groep 8  
9.25 -10.05 Groep 7 
10.05 -10.45 Groep 6 
10.45 -11.25 Groep 5 
Juf Noortje 
 
21st century skills kritisch en creatief denken: 
Tijdens de 3 weken die in het teken van deze 21st century skills stonden hebben de groepen zich 
verdiept in het ontwerpen van een 'groen' schoolplein voor de toekomstige nieuwe school. 
Wat hoort er nou echt bij een groen schoolplein en waarom? 
Er werd in groepjes gespeurd op internet, geselecteerd en gestemd, maar er werd ook nagedacht over 
zaken als veiligheid en kosten. 
Als afsluiting zijn er in de groepen verschillende ontwerpen van onze favoriete groene schoolpleinen 
te zien. 
De kinderen zullen u er graag over willen vertellen, dus kom gerust eens langs in de klas. 
 
Rapporten. 
Denkt u aan het inleveren van de rapportmappen? 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  9-4 Zwemmoment voor groep 5,6,7 en 8 (In samenwerking met ‘De Tweesprong”). 

dinsdag  10-4 * 

woensdag  11-4 Vrij: studiedag team. Onderwerpen: Gynzy, invulling nieuwe schooltijden, en 
nieuwbouw 2022. 

donderdag  12-4 Directeur afwezig i.v.m. bestuurszaken. 

vrijdag  13-4 Verzending nieuwsbrief nummer 30. 
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Let's do it Schooldag. 
 
Geen plastic soep op onze stoep!   
Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is wat de workshops van ‘Let’s Do It Kids’ willen 
meegeven aan kinderen. Binnenkort zijn de gastdocenten van Let’s Do It Kids te gast op de school 
van uw kind. Met een leuke en leerzame dag maken zij kinderen bewust van (zwerf)afval, want 
zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt een plastic soep. Met vreselijke gevolgen voor 
(huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee. Kinderen zijn de toekomst. Maar hoe mooi 
is die toekomst, als we hier niets aan doen?  
Hulpouders 
Ook voor ouders is deze dag leuk om mee te maken. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken. Meld u 
daarvoor aan bij de docent van uw kind.  
Kijk voor foto’s en informatie op: www.facebook.com/LetsDoItKids/.  
Draag bij aan minder plastic soep  
Middels spannende workshops, voorstellingen en een opruimactie leren kinderen alles over het 
afvalprobleem, de gevolgen voor dieren en wat kinderen er zelf aan kunnen doen. Ga voor meer 
inhoudelijke informatie over de plastic soep naar www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl 
Internationale organisatie Let’s Do It  
Lets Do It Kids is verbonden aan de internationale organisatie Let’s Do It. In Nederland hebben we 
tot nu toe al bijna 16.000 kinderen bereikt met onze boodschap voor een betere en schonere 
wereld! 
 
25 april doen wij mee aan de "Let's do it Schooldag". 
Informatie hierover vindt u in bovenstaande tekst. 
De hulp van ouders kunnen wij die ochtend goed gebruiken om te helpen met de 
"Zwerfafvalexpedities". 
Bent u in de gelegenheid om te helpen van 9.15 uur tot ongeveer 12.00 uur, dan graag 
aanmelden bij de juf. Alvast bedankt voor de medewerking! 
 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week zijn wij begonnen met het thema "Sprookjes". De kinderen weten hier al veel van. Ook 
weten ze welke sprookjes en sprookjesfiguren er zijn. Roodkapje, Assepoester, Doornroosje, Klein 
Duimpje en Pinokkio zijn al aan bod geweest. Ook hebben wij een spiegeltje van Sneeuwwitje 
gemaakt. 
Volgende week gaan wij verder knutselen over dit thema. 
De letter van de week is de letter d van daan. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Volgende week dinsdag 10 april komt de vrijwillige brandweer een bezoek brengen aan de 
kleutergroepen. Wij mogen dan een kijkje nemen in een echte brandweerwagen. 
Op woensdag 11 april zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten. 
Groep 1/2B is nog op zoek naar rij-ouders voor ons bezoek aan de kinderboerderij op woensdag 18 
april. 
Denken jullie ook nog aan het inleveren van de hulpouderbrieven voor de Koningsdag. Alle hulp is 
van harte welkom!  
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 

 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/LetsDoItKids/
http://www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl.
http://www.facebook.com/plasticsoupfoundationnl.
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Groep 3: 
En nog steeds is de griepepidemie nog niet voorbij...  Wellicht doet het verwachte zonnige weekend 
wonderen! We hopen dat alle kinderen en ook juf Carla maandag weer beter zijn. Fijn dat meester 
Marco kon invallen bij ons in groep 3.  
Woensdag zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.  
Alle rij ouders die zich hebben opgegeven voor ons bezoek aan de kinderboerderij op 23 mei, 
inclusief reserve, bedankt. Dat was weer supersnel geregeld! In de week na de meivakantie volgt 
de auto-indeling.  
Met lezen zijn wij gestart met kern 10. Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan 
gebeuren. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de 
leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, 
schuilen en de stortbui. Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. 
We bespreken teksten en in deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten 
van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door 
het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden. 
Caelen is helaas zijn armband kwijtgeraakt. Heeft u hem misschien gevonden? Zie stukje verderop 
in de nieuwsbrief. 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 

 

Groep 4A en B: 
Op 17 mei komen er in groep 3 en 4 vlinders in de klas. Althans, er worden eitjes, rupsen en poppen 
geleverd die we willen laten uitgroeien tot vlinders. Hiervoor heeft elke klas een eigen bak nodig. 
De bak moet minimaal 30x30x45cm groot zijn. Zijn er toevallig ouders die zo'n bak hebben staan 
thuis en die wij op school mogen gebruiken voor dit project? Het project duurt ongeveer 4 weken. 
 
Groep 4B gymt vanaf komende week op maandagochtend. We krijgen dan les van de sportcoach 
Irma van Dijk. Wilt u ervoor zorgen dat de gymspullen dus maandag meegaan i.p.v. dinsdag? 
 
Volgende week hebben Anouk en Batuhan hun boekenbeurt in groep 4A, en in groep 4B zijn dat 
Max en Elin. Succes met de laatste voorbereidingen! 
 
Skills: 
De kinderen hebben zich georiënteerd op verschillende speeltoestellen en wat er allemaal mogelijk 
is op een groen schoolplein. Daarna zijn de kinderen in groepjes het nieuwe schoolplein gaan 
tekenen met al hun wensen. Iedereen is heel betrokken en maakt er zijn eigen ding van, leuk! 
 
Groetjes en een fijn weekend, de juffen van groep 4. 

 

Groep 5: 
Op maandag 9 april gaan we zwemmen in plaats van gymmen. Neem dus zwemspullen mee. Als je 
een zwembril hebt mag die ook meegenomen worden. 
Ook op maandag staat de topo-toets “wateren” op het programma. Succes met leren. Het wordt 
weer een drukke periode met toetsen, want later in de week volgt de toets voor geschiedenis. De 
voorbereiding daarvoor doen we echter op school. Er hoeft thuis niet voor te hoeven geleerd. 
Woensdag 11 april is een vrije dag i.v.m. de studiedag. 
Op vrijdagochtend 13 april is de excursie naar Avifauna. 
 
Juf Yvonne en Meester Raoul 
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Groep 6: 
Skills creatief en kritisch denken. 
Deze week hebben we ideeën ontworpen voor het schoolplein. Hoe zouden we het schoolplein 
anders in kunnen richten en wat voor speelruimte of groen zou er moeten komen? We maken eerst 
een ontwerp op papier en daarna in 3D van papier, karton en andere materialen. 
We hebben deze week ook uitleg gekregen van meester Erwin over het werken met de laptops. We 
hebben bijvoorbeeld al geoefend met de woordenschat van taal. Iedereen vond het best spannend, 
maar het is al super goed gelukt. We gaan voorlopig op de laptops werken met een deel van de 
vakken, zoals taal, spelling, rekenen of nieuwsbegrip. 
Woensdag zijn de stencils mee naar huis gegaan met de datum van de spreekbeurten erop. Bewaar 
het stencil goed. De eerste spreekbeurt is na de meivakantie. Dus ruim voldoende tijd om voor te 
bereiden. Succes allemaal! 
Huiswerk: maandag 9 april, stencil woordsoorten. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Iedereen is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen! 
Het was weer een drukke week! Maandag vrij, dinsdag meteen keihard aan de slag. Juf Sharon 
deed met ons een leuke proefjesles en een dramales. We hebben gekeken bij het schoolvoetbal 
(volgend jaar staan jullie daar!), geoefend voor het verkeersexamen en de entreetoets en 
kennisgemaakt met de Chromebooks. Ook zijn de eerste spreekbeurten geweest. Wat een 
bijzondere onderwerpen hebben we al gehad in de eerste week! 
Volgende week staan er ook weer leuke dingen op het programma! 
Maandag gaan we tijdens de gym zwemmen! Vergeet je zwemspullen dus niet! 
Woensdag hebben jullie vrij en gaan de juffen van alles leren over de chromebooks. 
Donderdag gaan we naar de voorstelling 'Het koffertje van Ida Vos'. 
Volgende week zijn de spreekbeurten voor: Keyan, Marjolein en Kyan. Er is geen ander huiswerk 
uitgedeeld. 
 
Denken jullie nog aan het mee terug nemen van de rapporten? We missen er nog een heleboel. 
  
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 8: 
Deze week heeft groep 8 meegedaan aan het landelijke schoolvoetbaltoernooi. Ze deden mee met 
een jongens- en een meisjesteam. 
We hebben jammer genoeg net niet de finales bereikt, maar we hadden een leuke dag met twee 
sportieve teams. 
Gelukkig hadden we best aardig weer en werden de teams super begeleid door de vaders van 
Jouke, Nick, Noémi en de moeder van Sofie! 
Hartstikke bedankt nog daarvoor! 
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Volgende week dinsdag komt er een meneer in de klas iets vertellen over de Tweede Wereldoorlog. 
En op donderdagochtend gaan we naar een voorstelling die ook te maken heeft met die oorlog. 
Hiervoor zoeken we nog steeds rij-ouders. Anders moeten we op de fiets naar het dorpshuis in 
Rijpwetering. 
De rollen voor de musical zijn na veel gepuzzel, verdeeld. Nu kunnen we gaan oefenen. 
Maandagochtend gaan we zwemmen in plaats van gymmen. Dus zwemkleding mee! 
Skills: 
Hoe ziet ons favoriete 'groene' schoolplein eruit? Met gras en echte voetbaldoeltjes, met 
klimbomen en uitdagende klimtoestellen. Ook een stukje klimwand zou leuk zijn. Natuurlijk ook 
hier en daar tegels voor kinderen die liever niet vies willen worden of voor als er weer geknikkerd 
wordt. 
Voor de kleuters zou een zandbak fijn zijn en een glijbaan. 
Huiswerk:  
Dinsdag 10 april: Topotoets hoofdstuk 6 
 
Juf Henriette en juf Joukje 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De jarige(en): 
12-4 Kick Vesseur (2011) 3 

 

 

Ingezonden berichten: 
Gezocht: zilveren armband. 
Caelen uit groep 3 is zijn armband sinds een week of 2/3 kwijt. Het gaat om een zilveren armband 
met een wat grove schakel. Hij is deze na het gymmen in de Tweesprong verloren, maar daar is hij 
helaas niet gevonden. Graag doen wij daarom een oproep in de hoop dat de armband alsnog 
boven water komt. 
 
Fietsspeurtocht bij de VJR. 
Op vrijdag 13 april gaan we naar buiten. Dan organiseren we namelijk een Fietsspeurtocht. Help jij 
mee de code van de schat van de VJR uit 1968 te ontcijferen? 

We verzamelen op deze vrijdagavond vanaf 18.45 uur in de Pegel om vandaar uit, in groepjes 
onder begeleiding van een vrijwilliger de ongeveer twee uur durende zoektocht naar de code op de 
fiets te beginnen. 

Let op vandaag is voor iedereen vanaf groep 6! 
Het is gratis als je een VJR-pas hebt, anders kost het € 1,50. 

 
Met vriendelijke groeten, 
Ingrid van Hameren - Turk 
Voorzitter VJR 
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Geachte ouders/verzorgers,   
                                            
Vrijdag 20 April 2018 vieren wij de Koningsspelen voor de kinderen van de 
onderbouw (groep 1 t/m 4). 
Ook dit schooljaar organiseren wij in en om onze school een sportief 
spektakel. Dit doen wij in de vorm van een spelletjescircuit. Om deze 
ochtend goed te kunnen laten verlopen, hebben we 22 groepsbegeleiders 
en 22 spelbegeleiders nodig. Wij kunnen dus heel wat hulp gebruiken (van 
08.30 uur tot 12.00 uur). 
Wij vragen u onderstaand strookje in te vullen (ook als u niet in de 
gelegenheid bent om te komen helpen) en uiterlijk woensdag 4 april weer in 
te leveren bij de groepsleerkracht van uw kind. Als u voorkeur heeft voor 
het begeleiden van een groep of spel dan kunt u dat kenbaar maken. Wij 
proberen daar met de indeling zoveel mogelijk rekening mee te houden 
(mocht dit niet lukken dan wordt u ergens anders ingedeeld). Omdat het om 
een sportief spektakel voor onze onderbouwkinderen gaat, vragen wij u 
geen kleinere broertjes of zusjes mee te nemen. 
Met vriendelijke groet, 
Het Elckerlyc Koningsspelen sportteam          

     
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:          
 
Ouder/verzorger van:        uit groep:    
 
 Wil graag helpen en heeft geen voorkeur. 
 
 Wil graag helpen als groepsbegeleider. 
 
 Wil graag helpen als spelbegeleider. 
 
 Kan helaas niet helpen 
 

 
  

 


