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Algemene informatie: 

 

Studiedag. 
Maandag a.s. zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben een studiedag. Deze keer twee thema’s: 
de opbrengsten van de afgelopen midden-toetsing en Gynzy. 
Informatieavond. 
Woensdagavond houden wij een informatieve bijeenkomst m.b.t. ‘Andere schooltijden”. Bij deze 
nieuwsbrief is nogmaals de uitnodiging gevoegd. 
Open dag. 
Donderdagmiddag en –avond houden wij onze open dag. Nieuwe gezinnen worden dan in de 
gelegenheid gesteld onze school te bezichtigen en ontvangen informatie m.b.t. de aanmelding van 
hun kind. 
Hoofdluis. 
In meerdere groepen is hoofdluis gesignaleerd. Ik verzoek u uw kind(eren) goed te controleren. 
 
CARNAVAL 2018    Aláááááááááááááááááf!!!! 
Op dinsdagmiddag 13 februari vieren we het carnavalsfeest. Dit jaar gaan we dit doen met een heuse 
flashmob (dansje) van iedere klas op een zelfgekozen (carnavals)liedje! Voorafgaand of na afloop van 
al dit dansgeweld is er lekker iets te eten en drinken voor de kinderen in de klas. We gaan namelijk 
cakejes versieren en daarna opeten met een glaasje limonade erbij. 
In de ochtend is er gewoon les en komen de kinderen nog niet verkleed de klas in. 
Tijdens de middagpauze kleedt iedereen zich om, thuis of op school tijdens de overblijf. 
Er is hulp geregeld om de kinderen te helpen. Dit gaat prima lukken als we het verkleden en schminken 
niet te uitgebreid maken. Wilt u hier alstublieft rekening met houden? 
Om alles netjes en gezellig te houden in de school mag iedereen de confetti en "geweren" en dergelijke 
thuislaten. 
 
We gaan er een gezellig middag van maken! 
De carnavalswerkgroep. 
 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  12-02 Studiedag team. De leerlingen zijn vrij. 

dinsdag  13-02  

woensdag  14-02 Ouderavond ‘Nieuwe Schooltijden’ 

donderdag  15-02 Open dag 14.00 uur – 19.00 uur 

vrijdag  16-02 Verzending nieuwsbrief nummer 23 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week zijn we gestart met het thema bouwen. We hebben al hijskranen geknutseld en zijn met 
plattegronden aan de slag gegaan. Er valt veel te ontdekken. 
De letter van de week is de n van noot. Nemen jullie weer kleine spulletjes mee voor in de 
lettermuur? 
Op maandag 12 februari zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 
Aanstaande dinsdagmiddag vieren we carnaval. Dit houdt in dat alle kinderen alleen in de middag 
verkleed mogen zijn. De kinderen die overblijven hebben na het eten de gelegenheid om zich om te 
kleden. Hierbij is hulp geregeld. 
Uitgebreid schminken lijkt ons niet nodig gezien de korte duur van het programma. 
In groep 1/2b is Len Warmerdam gestart. We wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Graag zouden wij bij deze een oproep willen doen voor reservekleding. Denk hierbij aan ondergoed, 
(jogging)broeken, leggings (maat 104 - 110) en sokken. Graag inleveren bij de leerkracht. 
 
21st century skill probleemoplossend denken. 
We zijn de afgelopen week gestart met deze skill en hebben van een andere groep te horen 
gekregen tegen welke praktische problemen zij aan lopen in de klas. 
Wij gaan ons uiterste best doen om een oplossing te bedenken voor deze problemen. Andersom 
doet een andere groep dit ook voor ons. We zijn benieuwd... 
 
Fijn weekend! 

 

Groep 3: 
Helaas, het griepvirus is nog niet ten einde. Dagelijks missen we wel een aantal kinderen (of een 
juf). Beterschap! We hopen de klas gauw weer fris, fruitig en compleet te zien. Juf Nelleke en juf 
Marja bedankt voor het invallen! Aanstaande maandag kunnen jullie een extra dagje bijtanken. 
Dan hebben de juffen en meesters studiedag. Afgelopen dinsdag was de eerste stagedag van juf 
Willemijn. Komende periode zal zij bij ons op de dinsdag en af en toe een hele week meedraaien. 
Gezellig! Na een lekker lang weekend vieren wij volgende week dinsdagmiddag carnaval. In de 
ochtend is er gewoon les en mogen de kinderen (en juffen…) dan ook niet verkleed in de klas 
verschijnen. Tijdens de middagpauze kleedt iedereen zich om, thuis of op school tijdens de overblijf. 
Juf Willemijn en juf Aukje zullen daarbij helpen. Na een gezellig dansspektakel gaan wij cakejes 
versieren in de klas en krijgen de kinderen een glaasje limo. Er is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de verschillende diëten en allergieën. Bij twijfel willen wij u vragen zelf iets mee te 
geven. 
 
Skill: 
Tot de voorjaarsvakantie werken wij aan de skill Probleemoplossend vermogen. Het 
probleemoplossend vermogen is het vermogen om te (h)erkennen dat problemen bestaan en tot 
een plan kunnen komen om deze problemen op te lossen. Het probleemoplossend vermogen vraagt 
om vaardigheden als: signaleren, analyseren, oplossingsstrategieën bedenken, creatief denken, 
doorzetten, samenwerken, proactief zijn, evalueren en reflecteren. Met de groep zullen wij 
bedenken welk probleem wij graag opgelost zien in onze klas. Groep 6 gaat ons helpen om dit 
probleem op te lossen. Wij zullen een poging doen om groep 6 te helpen bij hun probleem. We zijn 
benieuwd, 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4A en B: 
We zijn in de groep 4 begonnen met het zelfstandig werken, de kinderen krijgen een weektaak 
waarop een aantal moet- werkjes en mag- werkjes staat. De kinderen plannen zelf wanneer ze wat 
doen, aan het einde van de week moeten de moet-werkjes af zijn! Kinderen die dit nodig hebben 
begeleiden we bij hun planning. De kinderen krijgen het zelfstandig werk ook mee naar huis. Werk 
dat nog niet af is kan dan thuis afgemaakt worden, dit hoeft niet, maar is natuurlijk een prima 
oefening!  
Ook hebben we deze week de tafel van 4 geleerd. Het fijn om te merken dat veel kinderen de tafels 
thuis oefenen. Die van 4 kan dus nu ook geoefend worden! 
Dinsdagmiddag vieren we het carnavalsfeest. De kinderen mogen in de middag verkleed naar 
school komen. Leest u even het algemene stukje over het carnaval aan het begin van deze brief? 
In groep 4A hebben we een nieuwe stagiaire. Ze heet juf Simone en ze komt op dinsdag. We vinden 
het gezellig dat ze in onze klas is.  
Voor de "muizenhuizen" mogen de kinderen nog kleine spulletjes meenemen om de huisjes in te 
richten, bijvoorbeeld knopen of kurken. 
 
We wensen iedereen een goed weekend! 
De leerkrachten van groep 4. 
 

 

Groep 5: 
Juf Yvonne heeft genoten van haar vakantie in Nieuw-Zeeland. Veel gereisd, veel gezien en heerlijk 
uitgerust. Maar het was fijn om weer thuis te komen en maandag weer bij de kinderen te zijn. Ze 
hebben allemaal een pen als aandenken gekregen. 
Alle Cito’s zijn gemaakt, alleen de AVI leestoetsen zijn nog niet af. Komende week zal dat wel 
lukken.  
Vrijdag zijn een aantal kinderen naar huize Jacobus geweest om te helpen bij de bingo. De ouderen 
vinden dit altijd erg gezellig. 
Het is bijna carnaval en de kinderen zijn druk bezig met het oefenen van hun dansjes. Maar dat is 
niet de enige lichaamsbeweging die de kinderen krijgen. Wij zijn ook weer begonnen met het 
rennen van de ‘daily-mile’ – iedere dag dat de kinderen geen gym hebben gaan zij op het 
schoolplein een paar rondjes rennen.  
Maandag hebben de kinderen een vrije dag want de juffen en meesters hebben een studiedag. 
Dinsdag en woensdag hebben we een rekentoets. Een van de opdrachten heeft met klokkijken te 
maken - analoog en digitaal. Misschien handig om vooraf thuis te oefenen. 
Skill: Probleemoplossend vermogen: 
Zoals altijd worden de hersens natuurlijk ook flink aan het werk gezet. De aankomende weken 
misschien nog wel iets meer dan gebruikelijk. In het kader van ‘probleemoplossingen’ is het aan de 
kinderen van groep 5 om een praktisch probleem op te lossen dat speelt in groep 1/2B. Tegelijk 
moet er een praktisch probleem, uit onze groep, aan de kleuters worden voorgelegd. We zijn erg 
benieuwd naar de oplossingen!  
  
Groeten van juf Yvonne en meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Volgende week maandag zijn jullie vrij en volgende week dinsdagmiddag is het Carnaval. Lees ook 
het algemene stukje in de nieuwsbrief! 
Boekenbeurten: Boaz (13/2), Féline (14/2), Linda (15/2) en Joy (16/2). 
Huiswerk: stencil rekenen redactiesommen. 
Skill Probleemoplossend vermogen: Deze week zijn we gestart met een gesprekje over problemen 
oplossen. Denk bijvoorbeeld aan de dingen in de klas, zoals het netjes houden van alles op en rond 
je tafel. En hoe zorgen we ervoor dat afval goed in de afvalbakken komt. Maar we bespreken in de 
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komende weken ook over problemen die verder bij ons vandaan zijn. Problemen in de buurt of in de 
wereld. Hebben wij goede ideeën op die problemen op te lossen? 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
De afgelopen week: 
Ook deze week waren er nog heel wat kinderen afwezig, beterschap allemaal. Gelukkig duurt het 
weekend voor jullie een dagje langer, dan hopen we iedereen dinsdag weer helemaal gezond terug 
te zien! Onze stagejuf Sharon was dinsdag voor het eerst bij ons in de groep. Zij is elke dinsdag bij 
ons en gaat veel lessen geven. 
De afgelopen week stond het woord ‘onmiddellijk’ in het dictee. Helaas schreef niemand het goed 
L. Het woord ‘pyjama’ wordt nu gelukkig wel foutloos geschreven J.  
De carnavalshit ‘hallo allemaal’ hebben wij gespeeld op de boomwhackers (en dat was best lastig). 
Ook hebben we er een andere tekst voor geschreven. Iedereen moest eerst even opstarten, maar 
daarna kwamen de leukste liedjes voorbij! Sinterklaas, de juffen en veel andere dingen werden nu 
het onderwerp van het liedje. Supergaaf dat veel kinderen het ook solo durfden te zingen in de klas. 
Donderdag hebben we met de klas kaas gemaakt. Interessant om te zien. Nu wachten op onze 
eigen kaas! 
 
 Volgende week: 
-         - Maandag hebben jullie vrij vanwege de studiedag. 
-         - Dinsdag inleveren huiswerkblad; dit is een blad om te oefenen voor de Entreetoets. Doe het 
gerust samen met de ouders. Dan weten zij ook wat er allemaal gevraagd kan worden. 
-         - Dinsdagmiddag vieren we carnaval. Als wij het zo horen, wordt het een gezellige 
verkleedpartij. 
-          -Woensdag toetsje verkeersborden. Iedereen heeft een boekje met verkeersborden 
meegekregen. Zoek de goede betekenis en het bord bij elkaar en leer de borden van blz. 2 & 3. Elke 
woensdag worden er weer nieuwe borden getoetst. 
-          -De boekenbeurten zijn volgende week voor Lars, Marjolein, Tim en Chris (en voor diegenen 
die de boekenbeurt nog moeten doen i.v.m. ziekte) 
 
Verkeersexamen 
Donderdag 5 april 2018 vindt het theoretisch verkeersexamen plaats. 
Hiervoor gaan we veel oefenen tijdens de verkeerslessen op woensdag. 
Jullie kunnen zelf wel alvast oefenen. Download de verkeersexamen app. De app helpt je bij 
het leren van de verkeersregels. De app is gratis. Je kan ook kijken op 
https://examen.vvn.nl/oefenen 
  
Geniet van het extra lange weekend en tot dinsdag! 
 

 

Groep 8: 
Deze week hadden de laatste kinderen hun boekenbeurt. We hebben weer een aardig beeld 
gekregen wat voor boeken de kinderen uit onze groep 8 graag lezen.  
Een aantal kinderen is inmiddels al ingeschreven op de middelbare school van hun keuze. Het is de 
bedoeling dat u bij het inschrijven het adviesblad meestuurt. 
We zouden het fijn vinden als er ook bij ons wordt doorgegeven welke school het geworden is.  
Dinsdagmiddag 13 februari vieren we carnaval bij ons op school. Die middag mogen de kinderen 
verkleed komen.  
We hebben ook een nieuwe stagiaire, ze heet Vera en komt voortaan iedere donderdag helpen en 
leren bij ons in de klas. 

https://examen.vvn.nl/oefenen
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Skill: Probleemoplossend vermogen: 
We zijn met de groep gaan brainstormen tegen welke praktische probleempjes wij in de klas 
aanlopen. Bijv. hoe houden we de klas netjes en opgeruimd, wat zijn leuke knutsels voor groep 8, 
hoe maak je het schoolplein ook voor groep 8 uitdagend. Groep 4b gaat zich met deze praktische 
zaken bezighouden. Zij presenteren ons over twee weken een aantal oplossingen. Wij gaan de 
praktische problemen van groep 4B aanpakken. 
Huiswerk: 
Dinsdag 13-02: Toets geschiedenis hoofdstuk 3 
Vrijdag 15-02: Toets verkeer. Huiswerkblad leren!                                           
 
Groeten en een fijn weekend! Juf Henriëtte en juf Joukje 

 

De jarige(en): 
16 Yasmina El-Tanahi (2013) 1/2A 

16 Zoë Stuifzand (2006) 8 

18 Jens van der Zwet (2013) 1/2C 

19 Tobias Krijgsman (2013) 1/2A 

19 Tim van der Meer (2007) 7 

23 Rayen Mhamdi (2013) 1/2B 
 

 

Ingezonden berichten: 
 
Kinderen in Kaag en Braassem krijgen boek cadeau. 
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen de jeugdklassieker Ronja de roversdochter van Astrid 
Lindgren cadeau. Alle andere kinderen kunnen vanaf vrijdag 9 februari het boek ophalen bij 
Veenerick Boek en Kantoor in Roelofarendsveen. Zij moeten hiervoor de speciale voucher 
meenemen die ze op school hebben ontvangen. Het boek wordt aangeboden namens De 
Driemaster, Veenerick Boek en Kantoor en de gemeente.  
Succes op school 
Het initiatief ‘Geef een boek cadeau’ heeft als doel alle kinderen in Nederland 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. Het boek is ook te koop voor 2 euro. Begin april wordt het initiatief ‘Geef een 
prentenboek cadeau’ gelanceerd voor de kinderen van 0 t/m 5 jaar.  
 

 

 

 


