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Algemene informatie: 

 

Oudercafé. 
We zijn heel blij met het aantal aanmeldingen voor ons oudercafé. Maar u kunt zich nog steeds 
opgeven, hoor! 
 
Initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’. 
Geef een (prenten)boek cadeau is een voortzetting van: Geef mij maar een boek! en Ik wil een 
prentenboek! Beide initiatieven genieten een brede steun bij de boekhandel en zijn de afgelopen twee 
jaar zeer succesvol geweest. In dat kader is in 2016 Oorlogswinter van Jan Terlouw verschenen, en zijn 
in 2017 Achtstegroepers huilen niet van Jacques Vriens en het beroemde prentenboek De Gruffalo ter 
beschikking gesteld.  
Het initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie alle – maar dan ook alle – kinderen in 
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de allermooiste kinderboeken. Als er thuis mooie 
boeken zijn, ontdekken kinderen en ouders hoe leuk lezen en voorlezen is; hoe heerlijk het is om je te 
verliezen in een prachtig verhaal, in een onbekende wereld. Geletterdheid is bovendien een 
voorwaarde voor succes op school en later in de samenleving. Om die missie te laten slagen wordt 
ieder jaar in februari een klassiek jeugdboek en in april een prachtig prentenboek ter beschikking 
gesteld voor maar 2 euro! 
Het jeugdboek van 2018 is Ronja de roversdochter van Astrid Lindgren (vanaf 9 februari in de 
boekhandel). 
Het prentenboek van 2018 is Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam McBratney en Anita Jeram 
(vanaf 3 april in de boekhandel). 
Voor meer informatie zie: http://geefeenboekcadeau.nl/ 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  29-01 * 

dinsdag  30-01 * 

woensdag  31-01 * 

donderdag  01-02 Bouwvergadering na schooltijd. 

vrijdag  02-02 Verzending nieuwsbrief nummer 21. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij mooie robots geknutseld van wc-rolletjes, wij hebben robots en 
machines getekend en veel gelezen, gezongen en gekeken naar en over robots. De komende week 
gaan wij nog lekker verder met dit thema. 
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Afgelopen donderdag hebben de kinderen van groep 2 hun laatste Cito-toets gemaakt. Iedereen 
heeft ontzettend goed zijn/haar best gedaan. Wij zijn trots op jullie! De resultaten worden tijdens 
de 10-minutengesprekjen in maart besproken. 
De letter van de week is f van fiets. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Komende maandagmiddag gaat groep 1/2B oude kinderliedjes zingen bij onze bejaarde 
medemensen. Wij hebben al erg goed geoefend en hebben er veel zin in. 
In groep 1/2A is Nezih deze week begonnen en in groep 1/2C is Al Amin gestart. Wij wensen hen 
veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
 

 

Groep 3: 
Wat hebben de kinderen weer goed hun best gedaan afgelopen week. De Cito toetsen hebben wij 
grotendeels afgerond. Op het programma staan nu nog de AVI en DMT. De kinderen hebben 
gemerkt dat jezelf goed concentreren en goed luisteren echt wel de nodige inspanning (en daarna 
ontlading) vraagt. Iemand eerst helemaal uit laten praten (best lastig) en jezelf afvragen: Wat 
wordt er nu eigenlijk echt gezegd en/of van mij gevraagd? Dat gaat zeker niet altijd vanzelf, maar 
oefening baart kunst. 
In het kader van De Nationale Voorleesdagen kwam juf Danny woensdag gezellig bij ons in de klas 
voorlezen. Voorlezen en samen hardop lezen is in groep 3 dagelijkse kost. Natuurlijk moet 
voorlezen ook leuk zijn om naar te luisteren en dus leren we steeds meer 'op tempo en op toon' te 
lezen. Uiteindelijk blijft het allerbelangrijkst dat je begrijpt wat je leest (of hoort). We hebben in 
kern 7 samen een spannend verhaal over een dief gelezen. Mooi om te zien dat er regelmatig 
alvast "stiekem" vooruit gebladerd werd; Wat gaat er nog komen? Hoe zal het aflopen? 
 Aanstaande dinsdagmiddag (vanaf 14.15 uur) houden we weer eens een ouderwetse 
speelgoedmiddag. Spelletjes, tekenspullen, Playmobil; het is allemaal van harte welkom! 
  
Fijn weekend allemaal. Juf Aukje en juf Carla  
 

 

Groep 4A en B: 
Deze week hebben we de cito toetsen afgerond. We hebben hard gewerkt. 
We gaan de resultaten bekijken en houden u op de hoogte als thuis oefenen wenselijk is. 
Volgende week gaan we met spelling verder met het achtervoegsel, de daarbij behorende regel 
gaan we nog goed oefenen. 
In groep 4b is een prachtig muizenhuis gemaakt. De kinderen hebben hun huisje prachtig ingericht. 
Loopt u gerust eens binnen om te kijken! Er mogen nog steeds spulletjes meegenomen worden om 
de laatste meubeltjes te maken.  
Groep 4a gaat volgende week vrijdag naar het museum voor Volkenkunde in Leiden. We gaan 
Japan beter leren kennen. Juf heeft er al iets over verteld! 
Op 31 januari is er weer een kinderraadvergadering, misschien hebben de kinderen al leuke ideeën 
voor het lentefeest? 
We zien in groep 4B nog regelmatig kinderen zonder (passende) gymschoenen, zouden jullie hierop 
willen letten alsjeblieft? 
 
We hebben er zin in! 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 4. 
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Groep 5: 
Na een week vol zieke leerling was meester Raoul nu ‘aan de beurt’. Gelukkig kon juf Clara de 
dagen invallen, zodat er niet elke dag een andere docent voor de klas stond. Wij hopen dat 
iedereen volgende week weer is opgeknapt. 
 
Van harte beterschap! 
Fijn weekend, Juf Clara en meester Raoul 

 

Groep 6: 
Deze week zijn we verder gegaan met de Citotoets van rekenen. Een aantal kinderen was ziek. Zij 
krijgen op een later tijdstip de gelegenheid om het een en ander in te halen natuurlijk. Volgende 
week is begrijpend lezen aan de beurt. Dat ging afgelopen week niet lukken. 
We hebben deze week een sportverslag geschreven tijdens taal en aan elkaar voorgelezen. Goed 
gedaan allemaal. We weten nu het verschil tussen feiten en meningen. 
Tijdens spelling hebben we een aantal onderdelen van grammatica behandeld, zoals bijvoorbeeld 
het voegwoord.  
Jullie hebben allemaal het stencil meegekregen met de datum van de boekenbeurt. Bewaar het 
stencil goed. In de nieuwsbrief staat steeds wie er aan de beurt is (of vraag het even aan de juf als 
je het vergeten bent!) Succes met voorbereiden! 
Boekenbeurten: Armin (29/1), Stella (30/1), Jamie (31/1), Zakariya (1/2) en Naomi (2/2). 
Huiswerk: maandag 29 januari, stencil rekenen. 
 
Prettig weekend en beterschap (voor de kinderen die nog ziek zijn!) 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Wat een toetsen hadden jullie afgelopen week, gelukkig zijn we nu over de helft. Volgende week de 
laatsten (als je tenminste niet ziek bent geweest en nog wat moet inhalen natuurlijk). Deze week 
dan ook geen huiswerk voor de maandag! 
We hebben het afgelopen week veel gehad over social media. Wie voeg je toe in een WhatsApp-
groep. Wie mag jou volgen op Instagram (waarbij ook een chatfunctie is, de juf leert ook van alles 
van jullie!)? Het was soms best heftig, fijn om te horen dat veel kinderen er ook thuis met de ouders 
over gepraat hebben. 
Volgende week is op woensdag de woordenschattoets van taal; thema Nederland. De 
woordenlijsten zijn al mee naar huis gegaan, maar er liggen reserve in de klas. Donderdag een 
Engelse woordjes toets. 
De boekenbeurten zijn voor Sascha, Kim, Ian, Decco en Karim. 
  
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
De meeste cito toetsen zijn achter de rug. We zijn alleen nog bezig met technisch lezen. 
Deze week zijn de adviesbladen mee naar huis gegaan. Hiermee kunt u na 1 februari uw kind 
inschrijven op het voortgezet onderwijs. Geeft u ook even in de klas door wat het uiteindelijk 
geworden is? 
Boekenbeurten: 
Maandag 29-01: Tom 
Dinsdag 30-01: Rody en Jenna 
Woensdag 31-01: Jayden 
Donderdag 01-02: Storm en Noemi 
Vrijdag 02-02: Thijmen 
Huiswerk: 
Maandag 29-01: Toets Engels hoofdstuk 5. 
 
Fijn weekend allemaal, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
23 Anoek van der Meer (2010) 4B 

24 Tycho van Klink (2012) 3 

24 Marwa Zelliji (2010) 4B 

25 Jouke Kooistra (2006) 8 

30 Fabiënne van Harten (2013) 1/2B 

30 Lina Warmerdam (2013) 1/2C 

31 Yara Farossi (2010) 4A 

 februari   Groep 

2 Sara van der Kamp (2006) 8 

2 Fien Rotteveel (2009) 5 
 

 
 

 


