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Nieuwsbrief nummer 01
Schooljaar 2019 -2020

Algemene informatie:
Startgesprekken:
Komende week zijn de startgesprekken in alle groepen. Bovenbouwleerlingen mogen zelf mee komen
als ze dat willen. Het is handig om thuis alvast even naar de bijbehorende vragenlijst te kijken.
De groepen 1/2 hebben maandagavond hun informatieavond. Inloop om 19.45 uur, start om 20.00
uur.
De informatieavond voor groep 8, over het voortgezet onderwijs, is op dinsdagavond. Er wordt om
19.30 uur gestart.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09-09
10-09
11-09
12-09
13-09

Informatieavond groepen 1/2, inloop 19.45 uur en start om 20.00 uur.
Informatieavond groep 8, start om 19.30 uur.
*
*
Verzending nieuwsbrief 02.

Groepsinformatie.
Groep 1/2A en 1/2B:
Wij zijn allemaal weer met frisse moed begonnen aan het nieuwe schooljaar.
Graag zien wij de ouders komende maandag 9 september vanaf 20 uur (inloop 19.45 uur) bij ons
op school voor onze informatieavond van de kleutergroepen.
Het thema van de komende weken is muziek. Hier gaan wij over praten, werken, dansen, zingen en
natuurlijk lekker veel muziek maken.
Dit nieuwe schooljaar zijn Babs, Robin, Guus en Daan in groep 1/2A begonnen en Isa, Tigo, Morsal
en Jason begonnen. Wij wensen ze een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc.
Vanaf de komende week, mogen alleen de drinkbekers voor de lunch in de bak worden gezet. De
bakken zijn zo overvol dat wij helaas tot deze oplossing zijn gekomen.
Wie nog geen gymschoenen, voorzien van naam, heeft meegegeven. Graag alsnog meegeven en
bij voorkeur voor donderdag 12 september. Omdat donderdag onze vast gymdag is. Wilt u daar
ook rekening mee houden met de kleding- en schoenenkeuze? Alvast bedankt.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen

Nieuwsbrief 2019- 2020

2

Groep 3A en 3B:
Na een lekkere lange vakantie mochten we maandag eindelijk beginnen! Voor de kinderen, maar
zeker ook voor de juffen altijd weer even een spannend moment. Dit schooljaar leren de kinderen
vooral lezen, schrijven en rekenen. We werken voor lezen en taal met de methode Veilig Leren
Lezen (VLL). De methode bestaat uit 13 kernen. De eerste kern heeft als thema: Jij en ik. Een mooi
thema om ook fijn met elkaar kennis te maken en elkaar beter te leren kennen. De kinderen leren
de komende twee weken de letters: i, k, m en s. Ze leren korte woordjes maken en lezen. Ook leren
ze het verschil in leesletters en schrijfletters. Bij iedere kern ontvangt u een ouderbrief waarin u ook
kunt lezen wat er geleerd gaat worden. Voor rekenen geven wij de doelenposter mee. Ook hier ziet
u per blok wat we allemaal gaan leren. Best wel even wennen natuurlijk allemaal. Al die schriften,
het luisteren en het zitten, niet zo veel meer spelen, maar… de kinderen doen het al hartstikke
goed! We hebben gelukkig ook lekker gespeeld en een mooie verjaardagskalender geknutseld.
Tijdens de overblijf proberen we de trommels zo goed mogelijk leeg te laten eten. Mocht dit tijdens
de lunchtijd toch niet lukken dan krijgen de kinderen hun eten mee naar huis.
De kinderen mogen een etui en hoofdtelefoon meenemen. Volgende week gaan wij voor het eerst
werken op de Chromebooks. Meester Erwin komt dan de uitleg geven. De Chromebooks worden
regelmatig gebruikt als extra verwerking bij de reken- en lees/spellinglessen. Deze week hebben wij
voor het eerst op woensdag en vrijdag gegymd. Dat was best een beetje spannend, maar ging al
hartstikke goed.
Wij zien u graag tijdens de kennismakingsgesprekken. De intekenlijsten hangen bij de ingangen van
de groepen. We wensen iedereen een goed weekend toe. Rust maar even lekker uit!
Vriendelijke groet,
Groep 3a: juf Aukje (ma/di/woe) en juf Carla (do/vrij
Groep 3b: juf Demi (ma t/m vrij) en juf Dyonne (maandag om de week)

Groep 4:
De eerste week zit er alweer op en wat hebben we al veel nieuwe dingen maar ook bekende dingen
gezien en gedaan!
Het lokaal wordt langzaam maar zeker nu echt 'ons' lokaal, met onze kennismakingsweekbladen
en de eerste knutselwerken.
Deze week zijn we gestart met de nieuwe methode Kwink waarbij in de eerste weken de nadruk ligt
op het (nog beter) leren kennen van elkaar. We doen hier ook leuke spelletjes mee en grappig dat
er kinderen zijn die nu dingen weten van een ander wat ze eerder nog niet wisten (bijvoorbeeld dat
iemand uit onze groep het heerlijk vindt om onder water te zwemmen!)
Woensdag heeft u de PowerPoint met informatie over groep 4 gehad en ook de eerste
woordenschatwoorden zijn mee naar huis gegaan. De doelenposter voor het eerste blok van
rekenen heeft u ook via de mail gekregen. Als u één van deze zaken mist, laat het dan even weten,
dan sturen we het nogmaals.
We gymmen op maandag en woensdag, wilt u zorgen voor gemakkelijke kleding, dit scheelt tijd bij
het omkleden.
Niet alle kinderen hebben (werkende) oordopjes/ koptelefoons voor het werken op hun
chromebooks, wilt u deze zo spoedig mogelijk meegeven?
Nu eerst lekker uitrusten in het weekend, veel plezier en tot maandag!
Juf Henriëtte en juf Danny
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Groep 5:
Vorig jaar in groep 4 zijn er al veel tafels aangeleerd, maar veelal is er veel weggezakt in de
vakantie. Wij willen dit jaar de tafels goed inoefenen en daarvoor oefenen we elke dinsdag
specifiek de tafels. De kinderen krijgen een blaadje met daarop 25 sommen van één tafel en
proberen in één minuut deze sommen te maken. Ze krijgen iedere week een nieuwe tafel en we
doen komende dinsdag de tafel van 1. Als ze 20 of meer sommen goed hebben, beheersen ze deze
tafel voldoende.
Verder zijn wij in groep 5 gestart met "Grej of the day". Dit is een initiatief dat uit Zweden komt en
is eigenlijk een soort mini-lesje. Grej betekent zoveel als: feitje/weetje. Op de vraag: "wat heb je
vandaag geleerd op school?" zeggen veel kinderen vaak: "niks". Wij willen zorgen dat ze elke week
een weetje/feitje leren en dit ook thuis vertellen!
Elke dinsdag krijgen de kinderen een raadsel mee of het onderwerp dat we woensdag behandelen.
Ze kunnen hierover nadenken en al eventueel met u thuis bespreken. U kunt uw kind hier ook naar
vragen. Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het raadsel: Ik leefde van 1606 tot 1669 en mijn
naam komt hier vlakbij voor. De kinderen hebben hier over nagedacht en een aantal hadden al het
juiste antwoord: Rembrandt van Rijn! Vandaag heeft de klas een mini-lesje gehad over het leven en
werk van Rembrandt van Rijn. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis vertellen wat ze hierover
geleerd hebben. Vraag uw kind hier gerust naar. Op internet kunt u hierover nog meer informatie
vinden.
Sommige kinderen hebben hun oortjes/hoofdtelefoon voor de zomervakantie mee naar huis
genomen. Graag weer mee terugnemen naar school!
We wensen iedereen een goed weekend toe.
Juf Ester en juf Nelleke

Groep 6A en 6B:
6A:
Wat hebben we een gezellige eerste week gehad! We zijn veel bezig geweest met kennismaken op
verschillende manieren. De kinderen hebben aan de hand van een lijstje geraden over wie het ging,
leugens en waarheden over zichzelf verteld, overeenkomsten en verschillen gezocht, samengewerkt
en natuurlijk de juffen beter leren kennen. Met onze nieuwe methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling (Kwink) hebben we het gehad over jezelf zijn en een veilige groep. De kwink van de
week was dan ook 'Veilige groep? Zeg wat je nodig hebt!'. Met spelling en rekenen hebben we
vooral lekker de stof herhaald om er weer goed in te zitten. De spellingscategorieën, klokkijken,
meten, tafels en andere vaardigheden kwamen aan bod. Ook de eerste knutselwerkjes zijn
gemaakt, leuk!
Nog niet alle kinderen hebben oortjes of een koptelefoon voor het geluid van hun Chromebook. Zou
u uw kind eraan willen herinneren deze (weer) mee naar school te nemen?
Wij hebben alvast weer zin in volgende week!
6B:
We zijn enthousiast begonnen aan onze eerste schoolweek. Anoek is weer terug van weggeweest
en Marius is bij ons in de groep gekomen. Nu zijn we met 24 kinderen. Een mooi aantal! We zijn
alweer hard aan 't werk, maar we doen ook allerlei spelletjes tussendoor. Dat zorgt voor een
goede sfeer in de groep! Op dinsdag en woensdag is juf Daisy er. Zij leert voor onderwijsassistente.
Zij helpt daar waar nodig en begeleidt groepjes kinderen. Volgende week zijn de
kennismakingsgesprekken op maandag- en woensdagmiddag. Deze week is er nog geen huiswerk
meegegeven. Daar starten we volgende week mee. Het is wel belangrijk om de tafels te herhalen!
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Ook de deeltafels. We krijgen nu sommen zoals 120:5 bijvoorbeeld. Het thema van taal is
Amsterdam. We hebben het over het dialect en over Jiddisch en Bargoens. Allerlei benamingen
voor politieagent, zoals smeris, kip en wout. We weten ook dat er in "de Veen" soms andere
woorden gebruikt worden. We hebben het bijvoorbeeld over een "achterrekkie". Leuk hoor, dat
jullie dat ook weten!
We gymmen iedere maandag en vrijdag!
Prettig weekend!
De juffen.

Groep 7:
Wat hebben wij deze week kennis gemaakt met een ontzettend leuke groep! De eerste dagen
hebben we volop met elkaar gekletst en spelletjes gedaan om elkaar (opnieuw) te leren kennen.
Kara van Zanten is nieuw in onze groep. Natuurlijk hebben we ook al gewerkt, maar veel
methodeboeken zijn nog niet open gegaan. Je kan tenslotte ook rekenen met het alfabet en
spelling doen met het 'rad van fortuin'. Ook is onze klas al gezellig gemaakt met
verjaardagsvlaggetjes, een mooie welkomsttekst en 'foto's' van onze vakantie. Volgende week
gaan alle boeken open!
Dinsdag is onze vaste huiswerkdag, maar dat hebben we de eerste week nog niet mee naar huis
gegeven.
Maandag en vrijdag hebben we gym. De informatiebrief met alle info over groep 7 is afgelopen
woensdag naar alle ouders/verzorgers gemaild.
Onze klassenmoeder is Helene, de moeder van Kaelyn.
Volgende week staan de kennismakingsgesprekken op het programma. We zien jullie graag
verschijnen.
Geniet van het weekend en rust lekker uit van deze eerste schoolweek! Tot volgende week, groetjes
juf Marian en juf Karin

Groep 8:
De kop is eraf! We zijn enthousiast begonnen aan het laatste jaar voor deze groep-acht-leerlingen.
Er staan leuke en spannende dingen te gebeuren dit schooljaar, zoals het kiezen van een school
voor voortgezet onderwijs, het schoolvoetbaltoernooi, de cito eindtoets, kamp en natuurlijk de
musical. Daarnaast gaan we met elkaar ook nog veel nieuws leren bij o.a. rekenen, taal, spelling en
de zaakvakken.
Voor de ouders van groep 8 is er volgende week dinsdagavond een korte informatieavond over de
stap naar het voortgezet onderwijs. We willen dan graag om 19.30 uur beginnen.
Ook starten volgende week de kennismakingsgesprekken. De kinderen mogen, als ze dat willen,
zelf hun verhaal doen. Het is handig om thuis alvast even naar de vragenlijst te kijken.
Tot slot willen we nog opmerken dat een agenda in groep 8 wel heel handig is. Zo kunnen de
kinderen alvast wennen aan het gebruik ervan.
Volgende week woensdag is juf Joukje in de klas, juf Henriëtte heeft dan een cursus.
Huiswerk:
Woensdag 11-09: Topotoets 1, Zuid-Amerika
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje

Nieuwsbrief 2019- 2020

5

De jarige(en):
9-9
10
12
13

Doutzen Abeln (2009)
Amy Kiers (2013)
Taha Altamro (2009)
Kaelyn Ju (2009)

7
3A
5
7

Informatie van derden.
Geachte ouders/verzorgers,
Op de school van uw kind zijn er brieven met informatie uitgedeeld over het (laten) opsteken van
de fiets of skelter van uw kind voor het bloemencorso van zaterdag 21-9 aanstaande.
In deze link vindt u de informatie en het inschrijfformulier.
Met vriendelijke groet,
Eef van Haastrecht
Fonds Alphen en omstreken trakteert!
Binnenkort gaan wij, op uitnodiging van het Fonds Alphen en omstreken, naar een voorstelling van
Circus Salto. Dit is een cadeau vanwege het 25-jarig jubileum van dit Fonds.
Nòg een speciale actie.
Onder het motto 'goede ideeën verdienen het om uitgevoerd te worden!' kunnen ook particulieren
projecten indienen. Normaal doneert dit Fonds alleen aan stichtingen en verenigingen, maar maakt
deze keer dus een uitzondering. De suggesties moeten maatschappelijk relevant zijn. Er is totaal
zestigduizend euro beschikbaar in de drie gemeenten waar het Fonds actief is.
Deadline: 15 september a.s.
Hebt u een goed idee? Het Fonds roept iedereen op om dat in te dienen via hun website. Voor meer
informatie en het deelnameformulier zie: www.fondsalphen.nl/jubileum.
Prijsuitreiking in het circus.
De circustent wordt op vrijdagavond 11 oktober gebruikt voor een feestelijke bijeenkomst waar de
ingediende ideeën uit de gemeente Kaag en Braassem worden gepresenteerd. Dan wordt ook
bekendgemaakt welk(e) project(en) met behulp van een financiële bijdrage van het Fonds
uitgevoerd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Fonds Alphen en omstreken
Kirsten Renaud, secretaris
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