
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

De Kangoeroewedstrijd. 
Afgelopen donderdag was de internationale Kangoeroewedstrijd. Deze reken- en wiskundewedstrijd 
komt oorspronkelijk uit Australië. Een aantal kinderen van onze school heeft hier ook aan 
meegedaan. Kinderen uit groep 3 en 4 deden de WIZ fun, kinderen uit groep 5 en 6 maakten de 
WIZkids en de kinderen uit groep 7 en 8 maakten de WIZsmart. De opdrachten liepen op in 
moeilijkheid. Het was mooi om te zien hoe hard er gewerkt werd!  De uitslagen van de wedstrijd 
worden half april verwacht. 
 
De Grote Rekendag. 
Aanstaande woensdag doen wij met de hele school mee met de “Grote Rekendag”.  
Het thema is 'Meten, bewegen en construeren' en draait om de wiskundige geletterdheid. De 
kinderen zetten wiskundige gereedschappen in en leren onder andere: 

 meetkundige constructies maken, maquettes en plattegronden maken en lezen en meten via 
vergelijken. 

Het doel van de Grote Rekendag is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken 
levert inzicht op. En het maakt rekenen extra leuk!  
 
21st Century Skills. 
Volgende week starten we weer met een nieuwe Skill: “Samenwerken”. 
De komende drie weken staan coöperatieve werkvormen centraal in alle klassen. 
Kinderen werken in tweetallen of in groepjes samen aan de opdrachten. Ze discussiëren over de 
leerstof, geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. 
Ze zoeken samen naar een oplossing  en helpen elkaar. 
 
Lentefeest 2017. 
Aanstaande dinsdagmiddag vieren wij het Lentefeest. Wij starten de middag met eieren zoeken in de 
eigen groep. Alle kinderen krijgen een chocolade paasei. Wij willen de ouders van de dieetkinderen 
(die geen eigen trommeltje op school hebben) vragen om een eigen lekkernij mee te geven en dit nog 
even aan de leerkracht door te geven. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan.  
Het spellencircuit start om 13.30 uur. De hulpouders zijn ingedeeld bij het schminken in groep 3a bij 
juf Ester. Uiteraard bent u vanaf 13.15 uur al welkom op school voor een kopje koffie/thee in de 
lerarenkamer. Alvast hartelijk bedankt voor uw inzet! Mocht u toch nog tijd hebben om te komen 
helpen... U bent van harte welkom in groep 3a. 
 
Wij hebben er zin in! Tot dinsdag. 
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Terugblik oudercafé 2017.         

Op donderdag 26 januari hebben wij ons jaarlijks oudercafé gehouden. Op deze avond mogen ouders 
altijd meedenken en meepraten over verschillende onderwerpen die spelen bij ons op school.  
Ook hebben wij die avond afgesproken om u op de hoogte te houden van wat zoal naar voren kwam 
bij een aantal stellingen/vragen. 

1) Hoe staat u tegenover een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar? 

Dit punt is besproken in de bouwvergaderingen van de onder- en bovenbouw en tijdens  de 

teamvergadering wordt besloten of wij volgend schooljaar met een pilot zullen starten. 

2) Is er een reden dat u niet naar een leerkracht durft te stappen? 

Hieruit kwam duidelijk naar voren dat het fijn zou zijn als leerkrachten direct actie 

ondernemen en niet wachten tot een 10-minuten avond als er iets aan de hand is. 

Verder is aangegeven dat  het fijn is als er een bewuste keus wordt gemaakt in de manier van 

contact met ouders. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt gekeken of er gebeld of 

gemaild wordt. 

3) Social Media  

Facebook wordt veel bekeken en goed gewaardeerd door de ouders. Er is ook een site waarop 

onze school, met veel foto’s is terug te vinden. 

Voorstel om de schoolgids eenmalig te verstrekken (verder via de site terug te vinden) en 

namenlijst, vakantie- en gymrooster en kalender ieder jaar op papier aan de kinderen mee te 

geven. 

4) Tabletonderwijs  

Ouders staan hier positief tegenover en zien duidelijk een meerwaarde . Volgend schooljaar 

zijn wij van plan om met tablets te gaan werken. Hoe dit vorm krijgt, hoort u later dit 

schooljaar. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Oudercafé 
 
Hulpouders gezocht voor het verven van het schoolplein. 
Op vrijdagmiddag 31 maart en zaterdag 1 april (géén grap!) gaat de werkgroep 
schoolpleinaankleding de spellen die op de pleinen geverfd zijn voorzien van een nieuw laagje verf. 
Hierbij kunnen we alle hulp natuurlijk heel goed gebruiken! 
Dus: Heeft u tijd en zin om ons op vrijdagmiddag 31 maart vanaf 12.30u./13.00u. of op zaterdag 1 
april vanaf 10.30u./11.00u. gezellig te komen helpen? Al is het maar een uurtje. 
Dan kunt u dat aan de leerkracht van uw kind doorgeven of een mailtje sturen naar 
marjaspeek@ssba.net 
Wij zorgen voor de kwasten, verf en koffie met koek! 
Hopelijk tot dan! 
Werkgroep schoolpleinaankleding, 
Marja G., Marja S., Carla, Esther en Sandra 
 
 
 
 
 
10-minutenavonden. 
Vandaag hebben de gezinsoudsten de uitnodiging voor de 10-minutenavond meegekregen. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 
 

maandag  20-03 Start Thema 6: Samenwerking. 

dinsdag  21-03 ’s Middags: lentefeest. 

woensdag  22-03 Grote Rekendag. 

donderdag  23-03 * 

vrijdag  24-03 Verzending nieuwsbrief 27. 
Schriften mee naar huis. 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 

Groep 3A en 3B: 
Afgelopen week hebben wij woorden leren lezen en schrijven met –eer, -oor en –eur. Zoals: beer, voor en 
kleur. Dat is nog best lastig, want je ziet iets anders dan dat je hoort! Verder hebben we ook nog 
woorden als: sla, nu en ga leren lezen. Je ziet hier een korte klank aan het eind van het woord staan, 
maar je hoort een lange klank. 
Afgelopen donderdag heeft een aantal kinderen uit groep 3a en 3b meegedaan met de 
Kangoeroewedstrijd. Dit is een internationale reken- en wiskunde wedstrijd voor slimme rekenaars. De 
kinderen hebben goed hun best gedaan, want de opdrachten zijn behoorlijk pittig! 
Vanaf komende week hebben we op maandag en woensdag gym. Dus niet meer op de vrijdag. We 
hebben gym van de combi-functionaris van de Tweesprong. Groep 3a vertrekt direct om 13.15 uur en 
groep 3b gymt aan het eind van de middag, dus zij zijn misschien iets later dan 15.15 uur weer terug op 
school. We beginnen aanstaande maandag gelijk met een proefles tennis. We krijgen les op de banen 
van TV Alkemade. Zorg dat je buitengymkleding aanhebt (buiten sportschoenen, lange broek en een 
jackje). We douchen nu niet na afloop, dus er hoeft geen handdoek mee. 
Op dinsdagmiddag hebben we lentefeest. We hebben een circuit met allerlei leuke activiteiten. 
Woensdag doen we met de hele school mee met de Grote Rekendag. We doen ’s ochtends allerlei 
rekenspelletjes en –puzzels. We gaan wel gewoon naar de gym. 
Vrijdag krijgt iedereen zijn schriften mee naar huis. Zodat de kinderen thuis kunnen laten zien wat ze 
allemaal leren en doen op school. Vergeet niet om maandag 27 maart de schriften weer mee naar school 
te nemen! 
 
Fijn weekend allemaal! 

 
 
 
 
 
 

Groep 1 / 2 A en B: 
Deze week zijn wij druk bezig geweest met “in de lucht”. Ook hebben wij lucht gevangen en gekeken hoe 
sterk lucht kan zijn (luchtdruk). Volgende week werken wij nog door over dit thema. 
Op dinsdagmiddag 21 maart vieren wij ons lentefeest, ouderhulp is nog van harte welkom! 
Op woensdag 22 maart hebben wij onze jaarlijkse rekendag. Dit staat in het thema "Bewegen met je lijf, 
reken daar maar op!". 
De letter van de week is de n van noot. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Sami is deze week begonnen in groep 2, wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
De rapportgesprekken zijn verschoven naar maandag 27 maart en woensdag 29 maart. Wij hopen jullie 
allemaal even te spreken. De kinderen krijgen de rapporten op vrijdag 31 maart mee naar huis.  
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
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Groep 4: 
Deze week was voorlopig de laatste week dat we op dinsdagmiddag gym hebben gehad. Vanaf volgende 
week hebben we op maandagochtend gym. We gaan tennissen! Dat betekent ook dat de kinderen 
buitenkleding en -schoenen mee moeten nemen. Wilt u hier aan denken? 
Ondertussen is het groepslezen begonnen. De kinderen zijn in groepjes gedeeld op hetzelfde niveau en 
lezen met z'n allen een boek met allemaal verschillende verhaaltjes. Zo leren we niet alleen met maar 
ook van elkaar! 
Het was lekker weer deze week, dus de eerste lenteknutsels zijn ook al af. We hebben mooie, gekleurde 
vlinders gemaakt! 
Volgende week begint de nieuwe skill, we gaan ons richten op samenwerken dit keer. 
 
Fijn weekend! Groetjes juf Dyonne en juf Danny 

 

Groep 5: 
Afgelopen maandag hebben we tijdens de gymles een les handbal van de hoofdtrainer van Roac, 
gekregen. We hebben geleerd hoe we een bal moeten gooien en vangen. We mochten ook op een doel 
gooien.  
Dinsdag hebben we in ons topografiewerkboek verschillende wateren ingevuld. Weet u nog waar de Rijn, 
de Maas en het Noordzeekanaal stromen? De kinderen wel!  
Donderdag was de Kangoeroewedstrijd. Dit is een landelijke rekenwedstrijd. Uit onze klas hebben 
Zakariya, Armin, Abel, Naomi en Féline meegedaan. Over een tijdje horen we hoe zij dit hebben gedaan. 
Vanaf volgende week gaat de gymles van de maandag weer terug naar de dinsdag. Aankomende 
dinsdag staat er een tennisles op het programma. Deze les is bij de tennisvereniging. De kinderen hebben 
hiervoor schoenen nodig waarmee ze buiten kunnen sporten. Het zou fijn zijn wanneer de kinderen 
makkelijk zittende kleding aanhebben, zodat zij zich zo min mogelijk hoeven om te kleden. Het douchen 
slaan we een keer over na deze gymles.  
Verder is er op dinsdagmiddag het lentefeest en op woensdag de Grote rekendag. Deze dag staat in het 
teken van een rekenproject waar we met de hele klas aan werken. Vrijdag gaan de schriften mee naar 
huis dus het zou fijn zijn als de kinderen een grote, stevige tas bij zich hebben! 
  
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 

   

Groep 6: 
Deze week hadden we spontaan de opa van Luke op bezoek. Hij heeft verteld over de Tweede 
Wereldoorlog. Hij had nog spullen bewaard van de overgrootvader van Luke, die in de oorlog in 
Duitsland moest werken. Een paspoort en een aantal brieven bijvoorbeeld. We hebben goed geluisterd 
en veel vragen gesteld. Bedankt voor alle verhalen. We hebben er veel van geleerd. Lisa had ook nog 
voedselbonnen uit de oorlog meegenomen. Er staan foto's op Facebook. 
Tijdens taal hebben we "onzinwoorden" bedacht. Best lastig, en wat betekent nu een "fluffel" of een 
"pruntvreet?" 
Volgende week dinsdagmiddag is het Lentefeest. We doen spelletjes in de groepen van de bovenbouw 
en we maken nog iets moois.  
Woensdag is de Grote Rekendag. Dan werken we samen met groep 5.  
We starten volgende week ook met onze skill "Samenwerken". 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 21 maart: stencil rekenen 
De laatste boekenbeurt is aanstaande maandag van Ashraf (20/3) 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
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Groep 7: 
Volgende week hebben jullie geen huiswerk. De juffen vinden wel dat je thuis moet proberen te oefenen 
voor het verkeersexamen. Kijk eens op www.vnn.nl.  
Dinsdag vieren we Lentefeest, in de middag gaan we tennissen i.p.v. gymnastiek. Zorg dus voor prettige 
kleding en sportschoenen. Het tennissen is buiten op de tennisvelden.  
Vrijdag 24 maart gaan 10 kinderen uit groep 7 en 8 helpen met de pannenkoekenlunch in het 
verzorgingshuis Jacobus. Dit gebeurt tussen de middag, de leerlingen serveren eerst en daarna mogen ze 
ook een pannenkoek eten. 
 
Een fijn weekend, juf Marian en juf Marja 

 

Groep 8: 
Deze week heeft groep 8 meegedaan aan het GIPS-project. Zij hebben kunnen ervaren hoe het is om te 
leven met een handicap. Vooral het rolstoelbasketbal was erg zwaar. Zelfs onze stagiaire had spierpijn 
de volgende dag! Het vragenrondje na afloop heeft de meeste indruk gemaakt. Het was mooi om te 
zien dat de klas in de gaten kreeg dat mensen met een handicap ook ‘gewone’ mensen zijn. 
Volgende week hebben we een drukke week. Op dinsdag vieren we het lentefeest, op woensdag doen 
we mee aan de Grote Rekendag en op donderdag vieren de juffen hun verjaardag in de klas.  
We zoeken nog steeds ouders die ons kunnen begeleiden op de excursie naar Avifauna. We hebben 
inmiddels al 3 aanmeldingen, maar we hebben er nog meer nodig. 
 
Huiswerk: 
De inleverdatum voor het docu werkstuk is een week opgeschoven: maandag 27 maart 
 
Juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jarige(n): 
 

17 Sebastiaan van Ingen 6 

18 Danique Bloem 3B 

18 Melissa Klein 3A 

23 Dione Dompeling 4 
 
Van harte gefeliciteerd! 

 

http://www.vnn.nl/

