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Algemene informatie: 

 
Ontruimingsoefening: 
Vandaag hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Dit verliep prima! Enkele kleine puntjes van aandacht 
worden aangescherpt. 
Sint: 
Sinterklaas is aangekomen in Maassluis en inmiddels is onze Elckerlyc ook alweer omgetoverd in 
Sinterklaassferen. Met dank aan onze werkgroep schoolversiering zijn er veel pieten, Sinterklaas en cadeautjes 
in de school te vinden. 
De komende week wordt er in de groepen weer extra aandacht besteed aan Sinterklaas. Ook zal groep 1 t/m 4 
het Sinterklaasjournaal proberen te volgen. 
Zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 al begonnen aan hun surprise? Heel veel knutselplezier! 

21st Century Skill ICT/Geletterdheid: 
De afgelopen 3 weken hebben wij ons gericht op het onderdeel 'zoeken en vinden op het internet'. 
Alle groepen hebben, al dan niet met wat hulp van de leerkracht, informatie gezocht en gevonden op het 
internet. 
Hoe pak je dit handig aan? Welke trefwoorden gebruik je? Wat is bruikbare informatie en wat niet? Wat is 
belangrijk? 
Dit zijn allemaal vragen die aan bod kwamen en waar alle kinderen nu het antwoord op weten. 
De kleutergroepen hebben m.b.v. de leerkracht muurkranten gemaakt van verschillende dinosauriërs.  
Samen zochten we op waar en wanneer ze leefden, hoe groot ze waren, wat ze aten etc. 
Als afsluiting hebben de twee kleutergroepen op vrijdag 18 november elkaars muurkranten bewonderd. 
Deze muurkranten blijven nog een tijdje in onze groepen hangen. U mag gerust een kijkje komen nemen in de 
groep. 
De andere groepen hebben in kleine groepjes zelf een onderwerp gekozen en hierover informatie verzameld op 
het internet. 
Deze groepjes mochten zelf een manier kiezen om deze informatie als afsluiting van deze 21st century skill op 
vrijdag 18 november te presenteren aan de rest van de klas. 
Veel groepjes deden dit door middel van een PowerPointpresentatie 
of een muurkrant.  
Best een beetje spannend maar ook erg leuk en leerzaam! 

 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De jarige: 
 
Griet Rotteveel, groep 7 op 19 november. 
  
Van harte gefeliciteerd! 
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Weekagenda: 
 

maandag  21-11 Rapportgesprekken. 

dinsdag  22-11 Rapportgesprekken. 

woensdag  23-11 Uitgifte eerste rapport. 

donderdag  24-11 Rapport mee, scholenmarkt voor schoolverlaters op de Kiem. 

vrijdag  25-11 Verzending nieuwsbrief 13. 

 
 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 

Groep 3A en 3B: 
Afgelopen week hebben wij alweer kern 4 van lezen afgerond. Met rekenen zijn wij met erbij en eraf 
sommen bezig. Dit doen wij door het tellen van snoepjes in de pot of koekjes in de trommel. Hierbij 
gebruiken wij ook het rekenrek. Naast het werken in de klas kunnen wij ook naar hartenlust werken in 
ons Sintboekje. Vrijdag krijgen de kinderen hun werkboekjes van lezen, rekenen en schrijven mee om 
thuis in te zien. Graag zien wij u komende maandag- of dinsdagavond tijdens de rapportbesprekingen. 
Volgende week donderdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. Wat is er hard gewerkt. Wij 
zijn trots op jullie! Het tempo van het aanleren van de letters en nieuwe leerstof ligt hoog. Ons algemene 
advies is dan ook: lekker blijven lezen en oefenen met Zoem. Wij realiseren ons dat dat soms een 
uitdaging is, maar extra oefenen en "leeskilometers" maken is zo belangrijk. In groep 3b is juf Aukje 
dinsdag afwezig. Juf Ester uit groep 3a heeft woensdag rekentijd. Juf Dyonne staat dan voor de groep. 
Skills: 
Afgelopen week hebben wij gewerkt aan de skill ICT-Geletterdheid. De kinderen mochten in een groepje 
een verhaaltje op de computer typen over een zelfgekozen onderwerp. Ook hebben ze hier passende 
afbeeldingen bij gezocht. De resultaten zijn geweldig! Vrijdag is de skill afgesloten. Omdat nog niet 
iedereen tijd voor deze opdracht heeft gehad, gaan wij hier komende periode nog even mee door. 
 
Fijn weekend allemaal! 
De juffen van groep 3 
 

 
 

Groep 1 / 2 A en B: 
Vandaag hebben de kleuters bij elkaar in de groep gekeken als afsluiting van de ICT-skill. Iedere 
kleutergroep had een muurkrant over dino's gemaakt. Daarvoor hadden wij samen, via internet, 
informatie en plaatjes opgezocht. 
Gisteren is groep 1/2A naar het museum Volkenkunde geweest. Het was een gezellige en leerzame 
ochtend. Rijouders bedankt! 
De komende week werken wij lekker over Sinterklaas. Wij doen leuke spelletjes op het digibord, zingen 
liedjes en dansjes over Piet en Sint. 
Op maandag en dinsdag zijn onze 10-minutengesprekken. Wij hopen u allemaal even te spreken. 
Donderdag krijgen de kleuters hun rapport of diploma mee naar huis. Misschien is het handig om op deze 
dag een plastic tasje mee te geven. 
De letter van de week is de p van piet. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Als jullie het gezellig vinden, mogen jullie de komende twee weken verkleed als piet naar school komen. 
Speelgoed of schoencadeaus nemen wij alleen de dag na pakjesavond mee en mogen daar dan ook lekker 
mee spelen. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
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Groep 4: 
Zo, het is duidelijk te merken dat we geen last meer hebben van herfststormen, maar van 
Sinterklaaskoorts! In de groep kijken we elke dag het Sinterklaasjournaal en we hebben leuke roetpietjes 
getekend! Gezellig hoor! 
Vandaag hebben de kinderen hun schriften mee naar huis gekregen, deze kunt u, samen met uw kind, 
bekijken. Het is niet de bedoeling dat erin gewerkt wordt, dat doen we maandag weer, nemen jullie alle 
schriften dan weer mee?!?! 
We merken in de groep regelmatig dat er kinderen zijn die geen "10 uurtje" bij zich hebben (iets te eten 
of drinken in de pauze) Het is dan natuurlijk superlief dat er heel veel kinderen zijn die willen delen, maar 
dit is niet de bedoeling. Wilt u dit een beetje in de gaten houden? (geldt ook nog steeds voor de vergeten 
gymschoenen) 
Op dinsdag 13 december gaan we met de klas naar 'Feest bij de indianen' bij museum Volkenkunde. Wij 
zouden graag weer een aantal ouders willen vragen om te rijden. Het bezoek zelf duurt van 9.15 uur tot 
10.45 uur. We verzamelen om 8.30 uur en willen dan meteen vertrekken. Als je beschikbaar bent om te 
rijden, wil je dan een mailtje sturen naar juf Dyonne en erbij zetten hoeveel kinderen je mee kunt nemen? 
Alvast bedankt! 
  
Fijn weekend, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 

Vandaag zijn de schriften mee naar huis gegaan. De eerste periode van hard werken zit er weer op. Thuis 
kunt u samen met uw kind bekijken wat we allemaal hebben gedaan. Maandag zien we de schriften 
graag weer terug op school! Volgende week zijn de 10-minutenavonden op maandag en dinsdag. De 
kinderen hebben hun rapport al gezien en nu is het de beurt aan de ouders. Op donderdag gaat het 
rapport mee naar huis.  

Skills: Vandaag hebben we de skill ICT-geletterdheid afgesloten. De kinderen hebben in groepjes hun 
onderwerpen gepresenteerd aan de klas. Er waren muurkranten maar ook een aantal 
PowerPointpresentaties.  
  
Fijn weekend, Juf Yvonne en Anika 
 

 
   

Groep 6: 
Skill Communicatie: Vorige week én afgelopen week hebben we in kleine groepjes een onderwerp 
voorbereid voor onze skill communicatie. We maakten bijvoorbeeld een muurkrant of een PowerPoint 
presentatie. Op vrijdag hebben we het onderwerp per groepje aan de klas gepresenteerd. Knap gedaan 
allemaal! We hebben inmiddels ook bijna allemaal een onderwerp gekozen voor documentatie, zodat 
we hier volgende week zelfstandig mee kunnen starten. Succes! 
De juffen bespreken het rapport met alle kinderen vóór de 10 minutenavonden van komende maandag 
en dinsdag. Daarna krijgen jullie het rapport mee naar huis. 
 
Huiswerk: Dinsdag 22 november: inleveren stencil spelling (tt en vt en korte en lange klanken). 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina. 
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Groep 7: 

Wat een talentjes hebben wij in groep 7. Afgelopen dinsdag was dat bij het toneel goed zichtbaar; 
presenteren, techniek regelen, keyboard spelen en allemaal zingen en dansen. Goed gedaan! Natuurlijk 
is er ook gewerkt. Wij hebben kennisgemaakt met procenten, maar kwamen ook tot de ontdekking dat je 
die overal al tegenkomt. Ook zitten we helemaal in de ‘sint-en-piet-sfeer’. We hebben woordtekeningen 
gemaakt, hebben een werkboekje en zingen zelfs Engelse sinterklaasliedjes. Al is dat laatste nog best 
lastig! 

Volgende week krijgen jullie het rapport mee, jullie kunnen trots zijn op de resultaten! 

 Huiswerk: 

-       Dinsdag 22 november aardrijkskunde toets H3. Donderdag toets geschiedenis de Romeinen. 
        Op zoek naar een leuk boek voor de boekenbeurten (gaan we mee starten in januari) 
-       Heerlijk knutselen en dichten voor de surprise! 

Juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
 Deze week zijn er twee maal studenten van het project ‘Tienerwijs’ in de klas geweest. Ze gaven 
seksuele voorlichting en hadden het over relaties. 
Op dinsdagochtend hadden we toneel. Het was weer ouderwets gezellig! 
De adviesgesprekken zijn inmiddels achter de rug en zijn prima verlopen. Nu op naar de scholenmarkt. 
Die is op donderdagavond, op de Kiem. 
De Sint is op dit moment al in het land en de lootjes zijn weer getrokken. Op vrijdagmiddag 2 december, 
na schooltijd, moeten de surprises worden ingeleverd in de klas.  Natuurlijk met een mooi gedicht erbij. 
Skill: ICT geletterdheid: 
Vandaag hebben de leerlingen in de klas, aan de hand van een kleine Power Point presentatie, aan de 
rest van de klas laten zien wat ze over hun onderwerp op het internet gevonden hebben. De meest 
uiteenlopende onderwerpen kwamen langs en ze werden allemaal met verve gepresenteerd. Leuk! 
Huiswerk: 
Vrijdag 25-11: huiswerkboekje 
 
Fijn weekend, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 
 

 

 

Oproepje vanuit Little Stars!!! 
  
“Hé daar”,  
Ga je aan de slag om een schoenendoos te vullen en te versieren? 
Kom je ook op 27 november naar de schoenendoosviering? 
  
Misschien vind je het leuk om de liedjes mee te kunnen zingen tijdens de viering.  
Kom dan op dinsdagavond om 18.30 uur naar de Petruskerk. Wij de Little Stars repeteren dan. 
  
Je bent van harte welkom! 
Groetjes van de Little Stars 
  
p.s. Kom je niet naar de viering lever dan je schoenendoos in op school voor vrijdag 25 november. 
De kinderen van de Elckerlyc kunnen de schoenendoos inleveren op Reigersingel 21. 
Neem dan even contact op 071-3318275 zodat je niet voor een dichte deur staat. 
 


