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Algemene informatie: 
 

Studiemiddag 4 oktober: 
Dinsdag a.s. volgen wij een continurooster in verband met een studiemiddag voor het team. Alle 
kinderen zijn om 14.00 uur uit. Zij eten tussen de middag in hun eigen groep. Zij dienen zelf eten en 
drinken mee te nemen. (Er is dan geen – betaalde- tussenschoolse opvang). 
 
De Kinderboekenweek 2016: 
Op woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek met het thema Voor altijd jong. Op de Elckerlyc 
wordt de opening feestelijk gevierd met een Opa en Oma danswedstrijd. Iedereen mag op deze dag 
verkleed komen als ee opa of oma en wie durft mag meedoen met de wedstrijd op het toneel. Er 
kunnen maximaal 6 leerlingen per groep meedoen en de juf van de groep maakt een selectie. Tijdens 
de show wordt door een jury van groep 8 bekeken wie er voor een prijs in aanmerking komt.  
Tijdens de Kinderboekenweek is elke groep bezig met dit thema en boeken staan deze dagen centraal. 
De sluiting is op vrijdag 14 oktober en elke groep nodigt een opa of oma uit om te komen voorlezen 
uit een oud kinderboek. Misschien hebben de kinderen nog vragen over de tijd toen opa/oma nog 
jong waren en over hun lievelingsboeken. 
Veel plezier tijdens de Kinderboekenweek 2016! 
 
Aanvullingen schoolgids: 
Scholenmarkt groep 8: de scholenmarkt voor onze schoolverlaters staat gepland op donderdagavond 
24 november 2016 in ‘De Kiem’. 
10-minutenavonden: Toch nog een aanpassing. De gespreksavond van 23 november gaat naar 
dinsdag 22 november 2016. De maartsessie wordt een week verzet. De gespreksavonden gaan naar 
maandag 27 maart en woensdag 29 maart 2017. 
Verkeerexamen groep 7: het praktisch verkeersexamen voor groep 7 staat gepland op donderdag 11 
mei 2017. 
 
Herfst:  
De school ziet er weer prachtig versierd uit met mooie herfsttinten! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
 
 
 
Weekagenda: 

 

maandag  03-10 * 

dinsdag  04-10 Continurooster, leerlingen om 14.00 uur uit. Studiemiddag team 

woensdag  05-10 Start Kinderboekenweek 

donderdag  06-10 * 

vrijdag  07-10 Verzending nieuwsbrief 7. 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

De groepen 3A en 3B: 
We zijn deze week druk bezig geweest met het leren van nieuwe letters. De t, ee en b hebben we geleerd. 
Hiermee kunnen we weer een heleboel nieuwe woorden lezen! Zoals: mee, pet, mees, baas en bes. Op de 
site van meestermichael.nl staan een heleboel leuke en speelse oefeningen om de letters te oefenen. Dit 
kan goed op een tablet of laptop. Klik op 'leerling', dan 'groep 3' en kies dan het vak lezen. Wij werken 
met de KIM versie van VLL.  
Binnenkort ontvangen de ouders een inlogcode om thuis ook met de software van lezen te kunnen 
oefenen. 
Volgende week start de Kinderboekenweek. Het thema is :"Voor altijd jong". Wij beginnen woensdag 
met een opening in de hal. Zes kinderen per groep mogen dan, verkleed als opa of oma, een dansje doen 
op het toneel. Maandagochtend kiezen wij in de klas welke kinderen mogen dansen. 
Communicatie: 
Wij hebben afgelopen week gewerkt over de skill 'communicatie'. Wij hebben een brief geschreven en 
versierd, speciaal voor opa en/of oma. Als oma en opa het leuk vinden, mogen ze ons een brief terug 
schrijven. Die brief mogen de kinderen (of de juf) dan voorlezen aan de klas.  
Als er nog opa' of oma's zijn die het leuk vinden om in de klas iets voor te lezen, dan zijn zij van harte 
welkom! Het is handig om met de juf van de klas een afspraak te maken. 
 
Verhuizingen: 
In groep 3a zijn Matthijs en Wasim verhuisd. Wij wensen hen heel veel plezier in hun nieuwe klas! 
Juf Nelleke, juf Carla, juf Aukje en juf Ester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
De komende week zullen we veel gaan werken en leren rondom het thema opa en oma. Dit in verband 
met de Kinderboekenweek, die op woensdag gezellig geopend zal worden met een danswedstrijd voor 
opa’s en oma’s. De kinderen mogen daarom woensdag allemaal verkleed als opa of oma naar school. 
De letter van de week is deze keer de r van ree. Nemen jullie weer kleine spulletjes met de letter r erin 
mee voor in de lettermuur? 
In groep 1/2b hebben wij weer enkele nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Dat zijn Maartje en Lily. 
We wensen jullie veel plezier op de Elckerlyc!  
Dinsdag 4 oktober werken wij met een continurooster. De kinderen eten dan allemaal hun lunch, die ze 
zelf hebben meegebracht,  samen met de juf in de klas en zijn deze dag om 14.00 uur vrij. 
21st century skill Communicatie 
 Om deze skill goed te oefenen zijn wij deze week druk bezig geweest met het maken van een mooie brief 
voor opa of oma. We hebben hier prachtige tekeningen bij gemaakt. Wij vragen u om ervoor zorgen dat 
de brieven daadwerkelijk bij opa of oma bezorgd worden. We hopen dat er héél veel brieven terug 
worden geschreven door de opa’s en de oma’s. Deze kunnen wij dan a.s. vrijdag 7 oktober gezellig in de 
klas (laten) voorlezen. Verder heeft groep 1/2a een tijdlijn van gehoorapparaten bekeken en besproken en 
groep 1/2B heeft dit met de ontwikkeling van de telefoon gedaan. Dit was heel leerzaam en soms best 
een beetje moeilijk. De tijdlijn hangt in de gang, zodat u ook een kijkje kan komen nemen. 
 
Fijn weekend allemaal, groeten van de kleuterjuffen. 
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Groep 4: 
 Volgende week staan er leuke dingen gepland. Dinsdag is het dierendag en krijgen we een hond op 
bezoek in de klas en woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is 'voor 
altijd jong' en zal worden geopend met een danswedstrijd! Uit iedere klas mogen zes kinderen verkleed 
als opa of oma dansen op een lied. We hebben er zin in en gaan alvast wat oefenen in de klas. 
We zijn benieuwd of er misschien opa's of oma's van de kinderen zijn die een keer op school zouden 
willen komen tijdens de Kinderboekenweek. Ze kunnen dan vertellen over vroeger of gewoon een stukje 
voorlezen. Als er een opa of oma is die dat leuk zou vinden kun je een mailtje sturen naar de juffen.  
O ja, dinsdag 4 oktober hebben we een continu rooster. Het is dan de bedoeling dat alle kinderen een 
lunchpakketje meenemen en dat we allemaal op school eten. De middag duurt iets korter waardoor de 
kinderen om 14.00 uur al uit zijn. 
Communicatie: 
De afgelopen week zijn we bezig geweest met de skill communiceren. In de klas hebben we een tijdlijn 
hangen waar al een aantal plaatjes op zijn geplakt over hoe communicatie er vroeger, nu en in de 
toekomst uitziet. Als jullie thuis nog plaatjes tegenkomen, neem ze gerust mee naar school want er is 
nog genoeg plek op de tijdlijn. Ook hebben we onze eigen mobiele telefoons geknutseld, de kinderen 
gingen meteen Pokémon go spelen haha! 
Groetjes juf Dyonne en juf Danny 

 

Groep 5: 
Deze week waren de verkiezingen voor de kinderraad. Het was een spannende strijd tussen Vinz en 
Eveline. Uiteindelijk had Vinz 1 stem meer en is dus onze klassenvertegenwoordiger dit jaar! Eveline is de 
reserve klassenvertegenwoordiger. Zoals eerder stond vermeld in de nieuwsbrief zijn Ginger (moeder van 
Vinz) en Nikki (moeder van Bloem) dit jaar onze klassenmoeders. Hierbij nog even hun mailadressen 
zodat u contact kunt opnemen mocht dit nodig zijn. Ginger: gjmdeprie@gmail.com Nikki: 
nikkivdmeer@hotmail.com . Eveline heeft meegedaan aan een wedstrijd en heeft hiermee boeken voor 
de hele klas gewonnen van Paul van Loon. Super leuk Eveline, bedankt!! Volgende week start de 
Kinderboekenweek op woensdag. De opening is een danswedstrijd van kinderen die zich mogen 
verkleden als opa of oma. Als afsluiting nodigen wij graag een opa of oma uit in de klas om iets te 
vertellen over vroeger en aan wie de kinderen vragen kunnen stellen. Als er een opa of oma is die dit leuk 
vindt, horen wij dit graag! De afsluiting is op vrijdagochtend 14 oktober. 
Skill communicatie:  
Wat leuk dat we al een aantal brieven terug hebben gekregen van opa’s en oma’s. Er zitten een paar 
hele leuke verhalen bij! Deze week hebben we een aantal spelletjes gedaan waarbij de kinderen goed 
moeten communiceren. Ook hebben we het over een goede luisterhouding gehad want ook luisteren is 
heel belangrijk bij een goede communicatie. Vrijdagmiddag hebben we een blikjestelefoon geknutseld. 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 

   

Groep 6: 
Afgelopen dinsdag kwam er iemand van Naktuinbouw om uitleg te geven over planten en zaden. Over 
tomatenplanten, stuifmeel en nog veel meer. We hebben zelf ook iets gepoot. Een "grauwe 
erwtenboon". De potjes met nu nog aarde, staan in de vensterbank. We houden bij of er iets gaat 
groeien in een speciaal boekje. 
Woensdag hebben we een nieuwe vertegenwoordiger van de Kinderraad gekozen. Het is Kyan 
geworden. Veel succes tijdens de vergaderingen en met het verzamelen van ideeën van de groep.  
Volgende week dinsdag hebben we continu rooster. Zie hier voor ook het algemene stukje in de 
nieuwsbrief. Iedereen neemt die dag zijn of haar lunch mee naar school. Geen gym die middag! 
Woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema is "Voor altijd jong". We verzorgen een spetterende 
opening in de aula met alle groepen. Want al ben je "oud", dansen blijven we allemaal! 
Huiswerk: 
Dinsdag 4 oktober: stencil spelling inleveren. 
Groeten van juf José en juf Douwina 
 

mailto:gjmdeprie@gmail.com
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Groep 7: 
Dinsdag 4 oktober werken we met een continue rooster. Neem allemaal je lunch mee en je mag om 
14.00u naar huis. De leerkrachten hebben een studiemiddag. Ook hebben we die dag een topotoets over 
Belgie en Luxemburg.  Kendall is onze nieuwe vertegenwoordiger in de kinderraad, Griet is gekozen als 
reserve.  
Oproep: Het lukt ons maar niet om een klassenouder te regelen. Wie oh wie wil ons helpen? In groep 7 is 
het geen drukke baan, alleen de leuke dingen zoals kerstdiner en schoolreisje horen tot het takenpakket. 
Communicatie: 
We zijn druk bezig met de Skill Communicatie. We hebben een brief geschreven aan Opa en of oma en 
hierin vragen wij om de belevenissen van hen met de kermis uit hun tijd. We hopen op veel brieven terug. 
Donderdag hebben we tijdens de geschiedenisles tijd besteed aan het maken van een tijdlijn van 
communicatiemiddelen.  
Huiswerk: 
De gedichten zijn deze week van Tom, Rody, Noemi, Rudi en Kendall. 
         
Fijn weekeinde, juf Marian en juf Marja 

     

 

Groep 8: 
Deze week waren de verkiezingen van de kinderraad. Rosa werd bij ons de grote winnares. Zij wordt 
onze klassenvertegenwoordigster voor dit schooljaar. Dane werd tweede en is daarmee onze 
reservevertegenwoordiger geworden. 
Op woensdagochtend zijn we gestart met de Kinderpostzegelactie. We gaan proberen om zoveel 
mogelijk postzegels te verkopen en zodoende een gooi te doen naar de eerste prijs: een schoolreisje 
naar Duinrell. Donderdagmiddag 6 oktober moeten de bestel enveloppen weer op school worden 
ingeleverd. 
In oktober beginnen we met het voordragen van de gedichten, er is inmiddels al een indeling gemaakt. 
Volgende week donderdag komt museum Boerhaave in de klas. Zij komen iets vertellen over het 
ontstaan van wereldkaarten, het gebruik ervan en waarom ze er zo uitzien. 
Herhaalde oproep: Onze klassenouders zouden graag van alle ouders uit groep 8 het emailadres 
hebben, stuur ze even een mailtje: 
Helene de Beer (moeder van Kayleigh): helene.de.beer@xs4all.nl  
Linda Wever (moeder van Anna): l.wever@casema.nl  
Communicatie: 
De tijdlijn hangt! Op het raam van onze groep is een mooi overzicht te zien van de ontwikkeling van 
communicatiemiddelen door de eeuwen heen. 
We hebben brieven geschreven naar opa’s en oma’s en we wachten nu vol spanning op antwoorden. 
Welke opa of oma wil vrijdagochtend 14 oktober komen voorlezen uit zijn of haar lievelingskinderboek 
van vroeger? 
Huiswerk:  
Woensdag 5-10: Topo Afrika 
Vrijdag 7-10: Woordenschatboekje blz. 13 t/m 16 
 
Fijn weekend, juf Joukje en juf Henriëtte 
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Vanuit de ouderraad / kinderraad: 
 
Op 29 juni  is de ‘oude’ Kinderraad voor het laatst bijeen geweest.  
De kinderraad bestond vorig schooljaar uit: Stella van Wijck (4), Sascha Visser (5), Jesse 
Hoogenboom (6), Vince van Haestregt (7), Noor Papôt (8), Marja Gribnau & José Enthoven (team) en 
Tamara van der Geest (ouderraad). 
We vergaderen een paar maal per jaar, de kinderen ontvangen een agenda (wat gaan we 
bespreken) en na afloop het verslag van de vergadering. 
Elke vergadering bespreken en noteren we de ideeën uit de ideeëndoos (in elke klas staat een doos). 
Ook evalueren we bijvoorbeeld de kerstviering; wat vonden de kinderen er van, wat was leuk en wat 
zijn tips voor de volgende keer? In januari hebben de kinderen ideeën aangeleverd voor de 
carnavalsviering en het Lente/Paasfeest. Ook hebben we het uitgebreid over pesten gehad.  
Het is elke keer weer leuk om te brainstormen met de kinderen te horen wat er leeft in de groepen. 
Wat denkt u van:  

 Mini koelkasten voor in de klas 

 Hogere stoepranden zodat het knikkeren makkelijker gaat 

 Gekleurde knikkerpotten (opnieuw verven) 

 Nieuwe leuke, plastic gekleurde prullenbakken op het schoolplein 

 Klimtoestellen 

 Moestuintjes 

 WC luchtverfrissers 

 Een IT dag (met tablet, smartphone) 

 Drama- en Kooklessen 

 Een talentendag 

 Fruitdag 

Zomaar een hele klein greep uit alle ideeën die de kinderen aanleveren tijdens de vergadering. Het is 
heel leuk om te zien hoe enthousiast de kinderen hun ideeën vertellen. De juffen en de 
ouderraadsleden krijgen ook het verslag en vaak proberen we de ideeën van de kinderen te 
gebruiken tijdens de activiteiten die op school door het gehele jaar heen georganiseerd worden. 
Binnenkort worden er weer Kinderraad verkiezingen gehouden in de klas, de kinderen die gekozen 
worden mogen komend schooljaar de klas vertegenwoordigen in de Kinderraad. Alle kinderen die ik 
de afgelopen jaren heb mee mogen maken hebben het allemaal met veel enthousiasme gedaan en 
vonden het achteraf erg leuk en leerzaam. 
Ik heb met veel plezier een paar jaar namens de ouderraad bij de Kinderraad aanwezig mogen zijn. 
Afgelopen zomer ben ik gestopt en heb het stokje overgedragen aan Annemarie van der Geest. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de ouderraad / kinderraad 
Tamara van der Geest 
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D I E R E N D A G 
Z O N D A G 2 O K T O B E R 
1 0 . 3 0 – 1 5 . 3 0 u u r. 
K i n d e r b o e r d e r i j d e S c h a a p s k o o i 
e n        t h e e h u i s V i l l a K a k e l b o n t 
l a n d g o e d U r s u l a i n N i e u w v e e n . 
Dierentaarten maken 
voor de geiten/schapen 
en paarden. 
Groente-fruitsticks 
voor de knaagdieren en  vogels maken. 
pompoenen opmaken. 
Huifkarritjes. 
Poffertjes, taart en ijs 
 
Je bent een parel in Gods hand   -   Kerkdienst voor jong en ouder 
 

 
 

Het thema van de dienst is “Je bent een parel in Gods hand”. Deze dienst is voorbereid door de Gespreksgroep van 
ouders met jonge kinderen. Deze dienst is begrijpelijk voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor de allerjongsten is er 
crèche. 
Eline en Jelle zullen in deze dienst prachtige liedjes met ons zingen. We nodigen iedereen uit om te komen. Het is 
een dienst voor jong en oud. Ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen zijn allemaal van harte welkom! 
Namens de Gespreksgroep voor ouders met jonge kinderen,   
Susanne en Wilfred Batenburg 
 

Kinderkringviering. 
Zondag 16 oktober om 10.00 uur is de eerste kinderkringviering in de Petruskerk. Bij deze vieringen zijn alle 
kinderen van twee jaar tot en met leerlingen uit groep 3 welkom samen met hun ouders. De vieringen zullen aan 
de hand van vaste gebeden, liedjes en rituelen herkenbaar worden voor de kinderen. Er zal tijdens de viering een 
verhaal uit de bijbel centraal staan. De vieringen duren ongeveer 25 a 30 minuten. We hebben het initiatief 
genomen om deze vieringen op te zetten. Er zullen per jaar vijf /zes vieringen gepland gaan worden. Hopelijk 
kunnen we er met de kinderen en de ouders mooie vieringen van maken. Bij vragen neem contact op of spreek ons 
aan, vragen en ideeen zijn altijd welkom. Wilt u voor uw kinderen een persoonlijke uitnodiging ontvangen mail 
dan even naar familievieringen@hotmail.com.   
Tijdens de eerste viering staat het verhaal van het verloren schaap centraal. Alle kinderen mogen een (knuffel) 
schaapje mee nemen. 
Hopelijk tot zondag 18 oktober. 
Daisy Tukker en Joze Koot   071-3318275. 

 

De jarigen: 

2 Dana van der Geest 8 

3 Jolle Leerling 3A 

5 Daisy Broekhuizen 4 

6 Lisa van der Felz 6 

7 Hamza Abdalli 3B 

7 Tim van Oers 8 

Van harte gefeliciteerd! 

Iedereen hoort erbij, iedereen mag meedoen!? Ook als je verwaand 
bent of je onuitstaanbaar gedraagt?  
Tijdens de kerkdienst op 2 oktober staat het verhaal van Jozef  en zijn 
mooie jas centraal. Hij kwam in de put terecht. Logisch als je zo 
vervelend bent toch?  
 
Hoe het met hem afliep horen en zien wij op zondag 2 oktober. De 
viering wordt gehouden in de Sprengkerk, Kerkstraat  50 te Oude 
Wetering. Het begint om 9.30 uur. 

LOCATIE: 
URSULA NIEUWVEEN 

A.H.Kooistrastraat 130 
Vrijwilligster, Joke van der Hulst 

 


