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Algemene informatie: 
 

Herfstvakantie. 
Vandaag begint de herfstvakantie. Wij wensen iedereen een fijne week! Rust lekker uit, want er is de 
afgelopen periode weer heel hard gewerkt! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
 
Weekagenda: 

 

maandag  24-10 Weer naar school. 

dinsdag  25-10 Start project ‘Beeldende Kunst’ in groepen 5 en 6. 

woensdag  26-10 Hoofdluisscreening. 

donderdag  27-10 Teamvergadering na schooltijd. 

vrijdag  28-10 Verzending nieuwsbrief 9. 

 
 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 
 
 
 
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
De afgelopen week hebben wij het thema van de Kinderboekenweek,  "Voor altijd jong", afgesloten met 
een gezellig bezoek van een of twee oma’s in de groep. Wat hebben wij leuke vragen bedacht en wat 
konden ze goed voorlezen! 
Ook willen wij alle opa's en oma's heel hartelijk bedanken voor alle mooie brieven en kaartjes. 
Wilt u na de vakantie ervoor zorgen dat de kinderen om 8.30 uur in de groep aanwezig zijn, zodat wij 
direct kunnen beginnen. Op donderdag komen er bijvoorbeeld kinderen uit andere groepen voorlezen en 
ook die kinderen zouden graag direct willen starten. 
Verder willen wij graag dat u in de gang afscheid neemt van uw kind, met uitzondering van de kinderen 
die nog maar net op school zijn.  
Na de vakantie behandelen wij de letter v van vos als letter van de week. Spulletjes voor in de lettermuur 
zijn weer welkom. 
Wij willen u vragen om de kinderen op donderdag, gymdag, makkelijke schoenen aan te geven die ze zelf 
aan en uit kunnen trekken. 
Nieuw in groep 1/2A is Hanen.  
Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Fijne vakantie allemaal. 
De kleuterjuffen 
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De groepen 3A en 3B: 
En toen was het alweer herfstvakantie. De tijd vliegt voorbij! Met lezen hebben wij kern 2 afgerond. De 
kinderen hebben het blad Oefenkampioen kern 2 meegekregen. Zo kunt u zien wat zij vorige kern 
allemaal hebben geleerd. Goed gedaan hoor! Inmiddels zijn wij gestart met kern 3. Dit keer vertelt opa 
aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook 
duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter 
worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en 
gevoelens. De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij en h. De kinderen oefenen het lezen en maken van 
woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het 
kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel 
de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en 
maken. Na kern 3 vindt een belangrijk toets moment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de 
kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die 
nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het 
computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we 
zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het eerst 
ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en een 
letterdictee. In de bijlage vindt u letterkaartjes. Deze zijn vrijdag ook meegegeven. Misschien een mooi 
moment om in de herfstvakantie de letters nog eens even te oefenen en woordjes te maken? Met 
rekenen hebben wij ook alweer een blok afgerond. Na de vakantie staat de tweede rekentoets op het 
programma. De brieven voor onze voorstelling zijn inmiddels ook meegegeven. Wilt u deze uiterlijk 
maandag na de vakantie inleveren? 
Wij wensen iedereen een welverdiende fijne vakantie. Rust lekker uit en veel lees- en oefenplezier! Mocht 
er een uitstapje naar het bos op het programma staan... Na de vakantie zullen wij in de groepen een 
herfsttafel inrichten. Kastanje, dennenappels, pompoenen, eikeltjes etc. zijn van harte welkom. 
 
Groep 3a: juf Yasmine was deze week gezellig drie dagen op school. We hebben genoten van haar leuke 
lessen en zeker ook van de les Engels! 
De kinderen van groep 3a kunnen nu ook thuis oefenen met het leesprogramma van Zoem. Woensdag 
heeft u een activeringscode ontvangen via de mail. Als u nog geen mail ontvangen heeft, kan het zijn dat 
deze in de spam box terecht is gekomen. In deze mail staat waar u kunt inloggen. Veel plezier ermee in 
de vakantie! 
 
Groetjes, juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 
 

 

 
 

Groep 4: 
 Deze week stond nog in het teken van het thema 'oud en jong' vanwege de Kinderboekenweek. De oma 
van Evy is dinsdag langs geweest en heeft verteld over de kroontjespen. Alle kinderen mochten even 
uitproberen. Het was soms lastig om niet te hard te drukken en er kwamen snel vlekken! Maar het was 
wel heel interessant. Op vrijdag is de oma van Lana in de klas geweest en de kinderen hebben vragen 
kunnen stellen over vroeger. De oma van Omneya zou een verhaal van vroeger voorlezen in de klas maar 
was helaas verhinderd. Het verhaal is wel voorgelezen maar dan door de juf.  
De tafelkaarten zijn deze week uitgedeeld en de eerste tafels zijn al gehaald! Goed oefenen allemaal, 
dan hebben jullie de kaart snel vol! 
We zijn 1 november as.  uitgenodigd voor een voorstelling op basisschool de Kiem. Nu zoeken wij nog 
ouders die deze dag zouden willen rijden. Deze ouders mogen natuurlijk zelf ook kijken bij de voorstelling. 
Wilt u een mailtje sturen naar juf Dyonne als u kunt rijden? De voorstelling is van 10.45 uur tot 11.30 uur. 
 
Een hele fijne vakantie! Groetjes juf Dyonne en juf Danny 
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Groep 5: 
Onze stage juf Sophie was deze week bij ons in de klas. Ze heeft leuke lessen gegeven. Tijdens 
geschiedenis zijn we aan een nieuw hoofdstuk begonnen. Het gaat over Germanen en Romeinen. De 
kinderen mochten zich zelfs verkleden als Romein en Germaan! Wat goed om te zien dat er zo hard 
wordt geoefend aan de tafels. We hebben inmiddels al 7 tafeldiploma’s uit kunnen rijken en het 
groepsgemiddelde staat nu op 62! Verder hebben we vandaag de Kinderboekenweek afgesloten. De opa 
 van Eveline kwam in de klas om te vertellen over vroeger. Ook konden de kinderen vragen stellen. Wat 
een leuke afsluiting van de Kinderboekenweek! Tot slot nog een vraag van de klassenmoeders. Zij zouden 
graag de telefoonnummers van (een van de) ouders willen hebben zodat ze makkelijk contact met jullie 
op kunnen nemen wanneer dit nodig is. Willen jullie de telefoonnummers doormailen naar 
nikkivdmeer@hotmail.com en gjmduprie@gmail.com Alvast bedankt! 
 
Fijne herfstvakantie! 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Afgelopen donderdag hebben we geluisterd naar het voorlezen van Tara (groep 8) en Yasmin  
(groep 7). Zij doen mee aan de voorleeswedstrijd. Tara heeft gewonnen. Gefeliciteerd! Maar ... jullie 
hebben het allebei goed gedaan!  
Vrijdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten. Er kwamen een opa, een oma en een 
overgrootmoeder op bezoek. Gezellig! We hebben allerlei vragen gesteld.  
Bijvoorbeeld: "Hoe ging het vroeger op school?" of "Wat doet u het liefst in uw vrije tijd?" 
Bedankt voor jullie bezoek. Het was leuk en leerzaam. 
Vrijdag hebben we een mooi herfstblad gemaakt van klei en onder andere een egeltje. De werkjes 
liggen nu te drogen op school, zodat we ze na de vakantie kunnen verven. Vergeet niet voor de plantjes 
te zorgen die je mee naar huis hebt genomen. De juf gaat nog een keer langs in de vakantie om de 
plantjes water te geven die op school zijn blijven staan. 
Na de vakantie géén huiswerk. Jullie hebben wél allemaal een stencil meegekregen met de datum van 
de leesbeurt. Maandag na de vakantie zijn als eerste Marin, Marjolein en Sebastiaan aan de beurt. 
Succes! 
Tafels oefenen in de vakantie is natuurlijk altijd goed. Daar kunnen jullie nóg beter in worden. 
Veel plezier tijdens de vakantie. Geniet ervan! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
Heerlijk, we hebben alweer herfstvakantie! En dat hebben jullie zeker verdiend. Deze eerste periode van 
het schooljaar hebben we al veel nieuwe dingen geleerd. Het cijferend vermenigvuldigen, sommen als  
1 - 2/5, werkwoordspelling, de topo van Europa, Engels en nog veel meer. Jullie zijn goed bezig! 
Er doen veel leerlingen van onze groep mee met het typeprogramma. Je krijgt ook tijd op school, maar 
ga er vooral thuis mee aan de slag. De inloggegevens heeft iedereen via de mail ontvangen. 
Iedereen heeft de vredesposter mee naar huis gekregen. Ga er in de herfstvakantie mee aan slag. Wij zijn 
benieuwd naar de vast prachtige resultaten. 
 
 Huiswerk: 
- Vredesposter afmaken 
- Dinsdag 25 oktober: Aardrijkskunde hoofdstuk 2 
- Gedichten voor Jenna, Nick, Daniël, Jesse en Sebastiaan  
 
Kinderboekenweek: 
Deze week hebben wij het boek 'de oma van mijn oma van mijn oma' met elkaar bekeken. Erg leuk om te 
lezen; al deze geschiedenis van het dagelijks leven. Met elkaar hebben wij er tekeningen bijgemaakt (een 
voorbeeldje: mijn oma gaat naar de wc, de oma van mijn oma deed het op een emmer, de oma van de 
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oma van de oma van de oma van mijn oma deed het buiten en mijn opa gebruikt een tomtom, de opa 
van mijn opa gebruikte een wegenkaart de opa van de opa van de opa van mijn opa keek naar de 
sterren). Ook hebben wij dé programma’s voor oma’s en opa’s gekeken: Nederland in beweging en MAX 
Geheugentrainer. 
Op vrijdag hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met het voorlezen van het lievelingskinderboek 
van juf Marja. In elke klas kwam een opa of oma voorlezen, maar groep 7 heeft hun eigen oma: Juf 
Marja. 
Fijne vakantie toe gewenst door juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
De laatste week voor de herfstvakantie. Hij vloog voorbij. We hebben de Kinderboekenweek afgesloten 
met een bezoekje van de opa van Olivia in de klas. Erg leuk! Hij vertelde o.a. over hoe het vroeger was, 
zonder al die nieuwe media. Bedankt opa! 
Kayleigh heeft de meeste kinderpostzegels verkocht, ze kreeg van de juffen een leuke beloning. Ook de 
rest van de klas heeft erg zijn best gedaan. Daar zijn we trots op! 
Tara heeft in groep 8 de voorleeswedstrijd gewonnen. Op donderdag nam zij het op tegen de winnaar 
van groep 7, Yasmin. Het werd een nek aan nek race, maar uiteindelijk heeft onze Tara  gewonnen. Zij 
gaat een ronde verder. 
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de vredesposter. Als de poster nog niet klaar is mag die in de 
herfstvakantie thuis afgemaakt worden. Dinsdag 25 oktober moet hij weer op school worden 
ingeleverd. Daarna worden uit de groepen 7 en 8 de 4 mooiste posters gekozen. Op dinsdagmiddag 8 
november om 16.00 uur vindt een feestelijke prijsuitreiking plaats op het gemeentehuis. Daarbij is 
iedereen van harte welkom, leerlingen, ouders, leerkrachten, enz. 
Huiswerk: 
Dinsdag 25 oktober: Toets geschiedenis hoofdstuk 1 en inleveren vredesposter 
Donderdag 27 oktober: Toets natuur hoofdstuk 3 
Vrijdag 28 oktober: Woordenschatboekje blz. 21 t/m 24 
Gedichten: 
Dinsdag 25-10: Lena, Olivia en Celeste 
Woensdag 26-10: Lex, Vince en Rosa 
Fijne herfstvakantie! Groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
                                

 

 

De jarigen: 
18 Maey van Haag 1/2B 

19 Keyan Bergman 6 

20 Julia Loos 3A 

20 Nienke Opdam 3B 

22 Nick van Ruiten 5 

23 Decco Timmerman 6 

25 Melissa de Boer 4 

26 Lynn Schoo 1/2A 

 
Van harte gefeliciteerd! 
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Vredesposterwedstrijd 2016. 
 
In de twee hoogste groepen van 12 basisscholen in onze gemeente wordt op het 
ogenblik hard gewerkt aan het maken van posters in het kader van de 
Vredesposterwedstrijd.  Zoals u wellicht al weet, is de Vredesposterwedstrijd een 
wereldwijde activiteit van de Lions clubs, die al meer dan 25 jaar wordt 
gehouden. Onze Lions club organiseert nu voor het derde jaar het evenement in 
onze gemeente. Dat bijna alle scholen dit jaar meedoen, vinden we natuurlijk 
geweldig!  
Iedere school kiest zelf de 4 mooiste tekeningen, die samen met die van de 
andere scholen worden beoordeeld door een deskundige jury.  Die kiest 6 
winnaars; de eerste drie krijgen een persoonlijke prijs en verdienen ook een 
groepsprijs (dat is een leuke activiteit voor de klas). De nummers 4, 5 en 6 krijgen 
een eervolle vermelding. De 6 winnende posters worden daarna in de 
verschillende dorpskernen tentoongesteld. 
De prijsuitreiking is op dinsdag 8 november  om 16.00 uur in het gemeentehuis 
door onze burgemeester, mevrouw Marina van der Velden-Menting. Niet alleen 
de winnaars met hun thuisfront en de leerkrachten, maar iedereen is daarbij van 
harte welkom. Vorig jaar was de raadszaal bijna vol en de hele happening was 
een feestje. We nodigen iedereen van harte uit om dit leuke evenement te komen 
meemaken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lions Club Alkemade 
 
 
 

 


