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Algemene informatie: 
 

Skill ICT-geletterdheid. 
Als thema binnen ICT-geletterdheid gaan we ons de komende weken te richten op:  
Zoeken en vinden op het internet. 
Het idee is om in alle klassen te werken aan het opzoeken van informatie over een bepaald 
onderwerp. Welke zoekprogramma’s zijn er,  hoe kun je iets opzoeken, welke trefwoorden typ je dan 
in, kun je er een plaatje bij zoeken, enz. Als afsluiting van de skill presenteren de kinderen in groepjes, 
of met de hele klas, wat ze te weten zijn gekomen over dit onderwerp.  
Hoe kunnen we hier vorm aan geven? 
Kleuters en eventueel groepen 3: De juf kiest samen met de klas een onderwerp waarover ze van 
alles te weten willen komen (bijv. konijn). Op google kun je natuurlijk allerlei termen intypen rond dit 
onderwerp en er plaatjes bij zoeken. Hiervan kan een muurkrant worden gemaakt. De groepen 
kunnen aan het eind van de skill de muurkrant van de andere groep(en) bewonderen. 
Overige groepen: De klas wordt in groepjes verdeeld. Per groepje kiezen de kinderen een onderwerp 
waarvan zij van alles te weten willen komen. Deze informatie gaan zij opzoeken op internet. Aan het 
einde van de skill, presenteren zij deze informatie aan de rest van de klas. Dit kan in de vorm van een 
muurkrant, PowerPoint, toneelstuk, 
verhaal enz.  
Als de informatie maar overkomt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deelname nationaal Schoolontbijt. 
In de schoolgids staat het schoolontbijt gepland op dinsdag 8 november. Dit moet echter zijn: 
WOENSDAG 9 november.  
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  31-10 Start skill ICT-geletterdheid.  
SMT-vergadering na schooltijd. 

dinsdag  01-11 Groepen 3 naar een voorstelling op de Kiem.  
Vandaag muzieklessen i.v.m. een ruiling met de Schakel. 

woensdag  02-11 * 

donderdag  03-11 ’s Avonds: ouderraadvergadering. 

vrijdag  04-11 Verzending nieuwsbrief 10. 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

De groepen 3A en 3B: 
We zijn de afgelopen week weer fris gestart na een heerlijke herfstvakantie. We hebben deze week blok 
2 van rekenen afgesloten met een toets. Gelukkig heeft iedereen laten zien dat hij of zij goed kan tellen! 
Met lezen hebben we afgelopen week de letters z,ij en h geleerd en herhaald. De woordkaarten die 
daarbij horen zijn : zee, ijs en haar. 
We zijn al bijna klaar met kern 3 van lezen en na kern 3 volgt de herfstsignalering. Hierbij kijken we waar 
een kind precies staat in zijn of haar leesontwikkeling. Volgende week mogen alle kinderen laten zien dat 
ze de geleerde letters kunnen lezen en opschrijven. Ook gaan we met de geleerde letters woorden en een 
verhaaltje lezen.  
Afgelopen donderdagmiddag is de boswachter in groep 3A geweest. Hij heeft veel verteld over de natuur 
en al het leven in het bos. Aanstaande donderdag komt de boswachter langs in groep 3B. Vraagt u maar 
aan uw kind wat het allemaal geleerd heeft. 
Dinsdag 1 november gaan we naar een theatervoorstelling op de Kiem. Het belooft een ontroerende, 
speelse en interactieve verteltheater voorstelling te worden binnen het thema Opa en Oma van 
Kinderboekenweek 2016 (speciaal voor kinderen van groep 3 en 4). Een korte impressie: 
“Elyas gaat graag naar opa. Die vertelt altijd mooie verhalen. Maar als oma overlijdt, wordt alles anders. 
Opa vergeet dingen en is een beetje in de war. Opa is de tijd kwijt. Elyas gaat opa helpen met deze gekke 
zoektocht. Want hoe krijg je de tijd te pakken? En lukt het om opa weer gelukkig te maken? Een speelse, 
interactieve vertelvoorstelling over de band met je opa, wat er verandert als hij oud wordt en hoe geluk 
hetzelfde blijft”. 
Op woensdag 8 november doen wij mee met het jaarlijkse schoolontbijt. De school begint dan een half 
uurtje eerder: om 8 uur. We ontbijten dan gezellig met z'n allen in de klas.  
We willen vragen of alle kinderen een eierdoos mee willen nemen naar school (de maat maakt niet zo 
veel uit, als er maar een deksel op zit). We willen naast de herfsttafel in de klas ook onze eigen 
herfstcollectie gaan maken! 
 
Groep 3A: Maandag 31 oktober is juf Ester niet aanwezig. Zij volgt een studie over rekenen. Dit zijn 
totaal 3 maandagen in oktober, november en december. Aanstaande maandag is juf Tilly in de groep! 
 
Groeten en een fijn weekend van de juffen van de groepen 3 

 
 
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
Wij zijn weer allemaal lekker uitgerust van de vakantie teruggekomen en kunnen er vol frisse moed 
tegenaan. 
De komende weken werken wij over dino ‘s. Als je thuis leuke spulletjes 
hebt, mag je die natuurlijk meenemen zodat wij er een mooie dinotafel van 
kunnen maken. 
De letter van de week is de v van vos. Denken jullie aan spulletjes voor de 
lettermuur! 
In groep 1/2A is Mike Heemskerk begonnen. Wij wensen hem veel plezier 
bij ons op de Elckerlyc. 
Op donderdag 17 november brengt groep 1/2A een bezoekje aan het 
museum Volkenkunde in Leiden. Wij zijn hard op zoek naar voldoende rij-
ouders. De kinderen hebben een brief meegekregen waarbij u kunt 
aangeven of u in de gelegenheid bent om te rijden. Groep 1/2B is in december aan de beurt en t.z.t. zult u 
hierover op de hoogte worden gebracht. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
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Groep 4: 
 Na een heerlijke herfstvakantie zijn we weer begonnen in de groep. De klas is verdeeld in groepjes en de 
kinderen hebben een ander plekje. Verder hebben we deze week blok 2 van rekenen afgesloten en alvast 
de doelenposter van blok 3 bekeken. 
Bijna alle kinderen hebben de tafel van 0, 1 en 10 gehaald, knap! Nu oefenen voor de tafel van 2; op een 
rijtje, maar ook vlot door elkaar, succes! 
Ook de blokken van taal en spelling hebben we afgesloten met een toets, komende week starten we met 
de nieuwe thema's. 
Dinsdagochtend gaan we naar de voorstelling op de Kiem, we hebben genoeg rijouders, alvast bedankt! 
 
Groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Een tijdje geleden hebben we de Daily Mile gedaan. Tussen de lessen door 10 minuten naar buiten om 
even te joggen en daarna weer fris aan het werk. Omdat we dit erg leuk vonden gaan we dit nu 3x in de 
week doen tot aan de herfstvakantie om te kijken hoe dit bevalt. De overige 2 dagen hebben we gym dus 
zo zijn alle kinderen elke dag lekker in beweging! Ook zijn we begonnen met de eerste leesbeurten. Er 
wordt goed voorbereid en daardoor ook super voorgelezen, leuk! Volgende week zijn Kornelia, Britt, 
Amin, Sky, Freek, Vinz, Jorg, Douae, Bloem en Stella aan de beurt. Ook beginnen we volgende week aan 
een nieuwe skill. De komende 3 weken gaan we ons richten op ICT-geletterdheid. Het thema hierin is: 
zoeken en vinden op het internet. In de nieuwsbrief houden we u hierover uiteraard verder op de hoogte. 
Maandagochtend krijgen we een gastles over beeldende kunst. Hierbij mogen we ook lekker zelf aan de 
slag… met klei! Voor de teken- en ook voor de handvaardigheidsles hebben we gedroogde bladeren 
nodig. Het zou fijn zijn als alle kinderen (ongeveer 5 á 10) gedroogde bladeren meenemen, ongeveer ter 
grote van een kinderhand of iets kleiner. Alvast bedankt! 
  
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
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Groep 6: 
Deze week hebben we al weer de tweede toets van rekenen gemaakt. Goed gedaan allemaal!   
De tafels vinden sommige kinderen nog lastig. Blijven oefenen, dat kan ook thuis op de computer. 
Tijdens taal hebben we het over "bloederige" onderwerpen. Bloeddorstig, bloedarmoede, bloedmooi, 
bloedernstig. Dat zijn de woorden die we leren. Ook leren we wat werkwoorden (doewoorden) zijn. 
Tijdens geschiedenis bespreken we de slavernij en het werken op een plantage. 
Afgelopen dinsdag kwamen de keurmeesters van de Nak om onze plantjes te beoordelen. Chris heeft de 
1e prijs gewonnen. Haar plantje was het allermooiste. De rest van de groep heeft de 2e prijs gewonnen. 
Goed gedaan allemaal. De plantjes mogen nu weer mee naar huis. 
We zijn ook begonnen met de leesbeurten. Volgende week zijn de volgende kinderen aan de beurt: 
Keyan en Tim (1/11), Sascha en Kyan (2/11), Lisa en Charlie (3/11) en Lars en Tim (4/11) 
Huiswerk: dinsdag 1 november, toets Aardrijkskunde Hoofdstuk 2. 
 
Fijn weekend, juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
Na een heerlijk weekje zijn we er weer keihard tegenaan gegaan. We hadden deze week ook veel 
toetsen, maar dat ging prima. Volgende week starten we met blok 3 van rekenen.  
In die week  krijgen we op donderdag iemand op bezoek die komt vertellen over een technisch beroep. 
Het is een mevrouw uit Nieuwkoop die leefgebieden inricht. Zij ontwerpt bijvoorbeeld nieuwe 
woonwijken met de infrastructuur erbij.  
Gedichten voor Sofie, Milou, Glenn, Imane en Jayden. Dinsdag moet je het huiswerkblad inleveren. De 
winnaars van de vredesposterwedstrijd zijn in onze klas Sara en Jenna. Dinsdag 8 november is de 
bekendmaking van de winnaar van de Elckerlyc. Het begint om 16.00u en het zou leuk zijn als Sara en 
Jenna daar bij zijn. 
 

Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
Na een fijne week herfstvakantie zijn we al weer hard aan het werk gegaan. We hebben bezoek gehad 
van Ivor Bergsma, van het Bonaventura College uit Roelofarendsveen. Hij vertelde over zijn  school, 
welke brugklassen ze hebben  en welke speciale trajecten er zijn, zoals bijvoorbeeld  voor drama en 
sport. Natuurlijk staan zij ook op de scholenmarkt in november. 
De tekeningen van de Vredesposterwedstrijd zijn ingeleverd. De juffen hebben  daar 4 winnaars uit 
gekozen, twee uit groep 7 en twee uit groep 8. Op vrijdagochtend werden ze opgehaald en naar het 
gemeentehuis gebracht. Spannend hoor, komt de Elckerlyc een ronde verder? 
We krijgen weer een stagiaire, Lianne. Zij is derdejaars student en komt iedere maandag en dinsdag. 
We wensen haar veel plezier bij ons in de klas. 
Een aantal kinderen heeft al het docu werkstuk ingeleverd, fijn! Voor de rest geldt dat het werkstuk 
uiterlijk 1 november ingeleverd moet zijn.  
Huiswerk: 
Dinsdag 1-11: inleveren docu werkstuk 
Woensdag 2-11: toets aardrijkskunde H2. Samenvatting 
leren! 
Vrijdag 4-11: woordenschatboekje blz. 25 t/m 28 
 
Fijn weekend, juf Joukje en juf Henriëtte 
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Handbal spelfeest bij sv ROAC met wedstrijdjes en allerlei balspellen. 
 
Na het succes van eerdere spelfeesten gaan we bij ROAC handbal aan de slag om ook zaterdag 19 
november weer een leuk spelfeest te organiseren voor de jongste jeugd. Uiteraard worden er 
handbalwedstrijdjes gespeeld, maar daarnaast zijn er verschillende spellen waarin behendigheid en 
balbehandeling spelenderwijs aan de orde komt. Het gaat om bewegen en plezier maken.   
Het spelfeest is voor niet-leden een leuke manier om met handbal kennis te maken.  
 
Voor wie: alle kinderen van 6 tot 9 jaar (groep 3 t/m 5) 
Wanneer: zaterdag 19 november 2016 
Tijd:  12.00 tot 13.30 uur 
Waar:  Hertogshal, Rijpwetering 
Aanmelden: via een mail naar jeugdhandbal@svroa.nl 
 

 

Voorstellen OR (ouderraad): 
We zijn het nieuwe jaar begonnen met wel 3 nieuwe leden!!! 
Esther Luijten, moeder van Anouk (3b) en Amy (1/2a) Straathof 
Marca van Stralen, moeder van Dione Dompeling (4) 
Miranda van Aalst, moeder van Lisa (6) en Tess (3a) van der Felz 
 
Samen met onderstaande leden maken zij deel uit van de ouderraad dit jaar: 
Bianca Tuithof (penningmeester), moeder van Luna (6) en Evy (4) 
Salima Ibrahimi (voorzitter), moeder van Soufiane (7), Marwa (3), Ilyas (1b) 
Annemarie van der Geest (secretaris), moeder van Dana (8) en Chiel (4) 
Sandra Kooi, moeder van Joy (5) en Dylan (3b) Zwetsloot 
Fatiha Bouzzit, moeder van Zakariya (5) en Ziyaad (1/2a) Boukayssi 
Momenteel zijn we druk met voorbereidingen voor het sinterklaas- en kerstfeest. 
Maar de ouderraad doet nog veel meer o.a.; 
Luizenwerkgroep 
Versierclub 
Schoolpleinaankleding 
Afscheid groep 8 
Verkoop van Elckerlyc shirts 
Kinderboekenweek 
Mochten jullie vragen hebben of meer willen weten schiet 1 van ons gerust aan 
op het schoolplein of stuur een mail naar; ouderraad@ssba.net 
 

 


