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Algemene informatie: 

 

Rapporten. 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. De papieren rapportbladen(zonder plastic 
hoes)kunt u thuis behouden, maar wilt u alstublieft het rapportboekje niet uiteennemen ? 
Planning. 
Mocht u naar aanleiding van de planning van de 10-minutengesprekken vragen of opmerkingen 
hebben, dan kunt u uw input bij mij kwijt ( de.elckerlyc@ssba.net ). 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

maandag  25-03 Bouwvergadering na schooltijd (o.v.). 

dinsdag  26-03 Speelgoed mee groepen 1/2, bouwvergadering na schooltijd. 
Leanne Brama aanwezig (GO! Voor Jeugd) van 13.00 – 15.00 uur. 

woensdag  27-03 * 

donderdag  28-03 Schooltennis voor de groepen 4 t/m 8. 

vrijdag  29-03 Verzending nieuwsbrief 27. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Bedankt voor jullie aanwezigheid tijdens de 10 minutengesprekken. Fijn om jullie even gesproken te 
hebben. Deze week hebben wij een hele enge haai geknutseld en hebben wij als groepswerk een 
octopus gemaakt. Dinsdag hebben wij staan schitteren op het podium tijdens de toneeldag. We 
hebben gezongen en gedanst over het thema “diep in de zee” waar we volgende week ook nog over 
werken.  
Leuk dat jullie zoveel spulletjes van thuis hebben meegenomen. Van angstaanjagende piranha's tot 
roggeneieren en knuffelvissen.  
Volgende week is de letter van de week de j van juf. Denken jullie aan spulletjes voor de 
lettermuur/letterkast? 
Aanstaande dinsdag is het speelgoeddag. Neem geen speelgoed mee dat snel stuk kan gaan of dat 
kleine onderdeeltjes heeft die kwijt kunnen raken.  
Het is de bedoeling dat kinderen alleen tijdens deze speelgoeddagen, speelgoed meenemen. Nu zien 
we vaak speelgoed op andere dagen en dit zorgt voor ongemak, zoals het weggeven van speelgoed 
aan elkaar waar de kinderen later spijt van hebben.  
Aankomende woensdag is de Grote Rekendag. Deze dag staat in het teken van rekenen en wij willen 
jullie vragen of de kinderen daarvoor een knuffel mee te laten  nemen. We hebben zin in deze 
leerzame dag.  
 
Fijn weekend allemaal.  
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Komende donderdag is het zover... ons museumbezoek naar Volkenkunde. De auto-indeling heeft u 
inmiddels per mail ontvangen. Wij zullen in het museum het programma ‘Verhalenjacht’ volgen. 
Wij worden om 09.15 uur in het museum verwacht en willen dus echt direct om 08.30 uur 
vertrekken. Alle rij ouders alvast weer super bedankt!  
Afgelopen dinsdag hadden wij toneel. Wat hebben de kinderen staan stralen met Cowboy Billie 
Boem en een lied over de dagen van het jaar.  
Ook de rapportgesprekken zijn allemaal geweest. Alle kinderen hebben echt goed hun best gedaan 
en hard gewerkt afgelopen periode. We hopen dat u weer helemaal op de hoogte bent. Mochten er 
toch nog vragen zijn dan horen wij het graag! 
Volgende week woensdag doen wij mee aan de Grote Rekendag. Een dag voor alle basisscholen in 
Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. Het thema 
is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. 
Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Het verkennen van dergelijke 
situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen 
van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. 
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk! 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
De kinderen hebben afgelopen week de woorden meegekregen van het taalthema 'slapen'. Wilt u 
deze thuis ook eens doornemen met uw kind? Ook hebben alle  kinderen een pakketje over spelling 
meegekregen. We hebben in de klas nu alle categorieën gehad en gaan de komende periode 
herhalen.  
Daarnaast leren we om te gaan met woorden waar wel twee of drie categorieën zitten, lastig hoor! 
Als u googelt op Staal spelling zijn er ook allerlei categoriefilmpjes te vinden. Met de knutselles 
hebben we nog even teruggeblikt op de kunstles van vorige week. Ze moesten nu zelf met plaatjes 
een 'verborgen' persoon creëren. Daarnaast hebben we mooie tekeningen gemaakt in het teken 
van de lente, gezellig. 
De tennisles gisteren was ontzettend leuk! De kinderen hebben stap voor stap geoefend met 
tennissen en konden punten halen. Volgende week gaan we verder met de punten. We zijn 
benieuwd! Let op; komende week dus opnieuw geen gym op woensdag maar de tweede tennisles 
op donderdag. 
We hebben ondertussen alle ouders gezien op de rapportgesprekken, fijn!  
Vandaag krijgt iedereen zijn rapport mee naar huis om te kunnen showen! 
 
Fijn weekend, groetjes juf Danny en juf Dyonne 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. Ze hebben er hard voor 
gewerkt. We zijn trots op jullie! 
Gisteren is groep 5B naar molen De Valk in Leiden geweest. We hebben van graan meel gemalen 
en gezien hoe de molenaar de molen in beweging zet. We hebben genoten van het beklimmen van 
alle spannende trappen naar het hoogste punt van de molen. Dit leverde een prachtig uitzicht op 
over de stad Leiden. 
Graag willen we de ouders bedanken voor het vervoer en de begeleiding. Op 14 juni brengt groep 
5A een bezoek aan de molen. 
Ook dit jaar kunnen we weer kennis maken met tennis. De eerste clinic hebben we achter de rug! 
Volgende week donderdag, 28 maart, gaan we de tweede les volgen. 
De kinderen die volgende week een boekenbeurt hebben zijn: Jaivy, Sem, Joelle, Dyon en Nikki. 
In groep 5B zijn Olivier, Saar, Jay en Britt aan de beurt. 
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Volgende week sluiten we blok 6 van rekenen af met de toets. Ook staat de taaltoets op het 
programma. 
 
Huiswerk: 
Groep 5A 
Maandag 25 maart : Topo toets 
Dinsdag 2 april: Toets Engelse woordjes. 
 
Succes met leren! 
De leerkrachten. 
 

 

Groep 6: 
We zijn in groep 6 bezig met bewegend leren. We maken bijvoorbeeld een bewegend dictee en 
rekenen terwijl we heen en weer rennen over het schoolplein. Onze stagiaire Aranka heeft hier 
leuke ideeën voor! Ook tussen de lessen door proberen we wat meer te bewegen en op dinsdag 
hebben we The daily mile weer eens gedaan.  
Donderdag 21 maart zijn we naar museum Oud Alkemade geweest. We leerden van alles over de 
geschiedenis van de gemeente Alkemade, zoals de gemeente Kaag en Braassem vroeger heette. 
We hebben in groepjes allerlei opdrachten gedaan. We hebben pinda's en bonen gewogen in de 
winkel, we kregen uitleg over het doopvont, de oude veiling en we mochten typen op oude 
typemachines. Ook namen we een kijkje op de zolder. Er is veel te zien in het museum. Iedereen 
krijgt een "terugkomkaartje". Leuk om nog eens te gaan kijken! Ouders bedankt voor de 
begeleiding. 
We hebben die dag ook getennist. Volgende week nog een keer op donderdag 28 maart om 11 uur. 
Het is handig om die dag wéér makkelijk zittende kleding te dragen en sportschoenen voor buiten.  
Volgende week maandag hebben we een gastles over geld en op woensdag is de Grote Rekendag. 
Huiswerk: Dinsdag 26 maart kruiswoordpuzzel inleveren. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Jullie krijgen allemaal de groeten van juf Marja!  
De komende weken staan juf Henriëtte en juf Anika op donderdag en vrijdag voor de groep. Als juf 
Marian op woensdag topklas heeft, is meester Jan er. Dit gaat helemaal goedkomen! 
Deze week hebben we prachtige rapporten besproken, alle ouders bedankt voor de aanwezigheid. 
Ook hebben we leuke dingen op toneel gedaan en lekker getennist. Ook hebben een aantal 
kinderen meegedaan met de Kangoeroewedstrijd. De uitslag komt eind mei. 
 
Volgende week een drukke week (en daarom ook even geen huiswerk!). 
* Dinsdagmiddag gaan wij naar de voorstelling 'Koning Lear' in Rijpwetering. We gaan daar op de 
fiets heen. Kom dus op de fiets naar school dinsdag! De vader van Armin en onze stagejuf Mendy 
fietsen met ons mee. De voorstelling duurt tot 13.30 uur, dus we zijn om ongeveer 14.00 uur weer 
terug op onze school. 
* Woensdag is de Grote Rekendag. De hele ochtend staat dan in het teken van verhoudingen. Ook 
gaan wij leuke rekenspelletjes doen. 
* Donderdag gaan we naar het museum. We vertrekken meteen om 08.30 uur, dus zorg dat je niet 
te laat op school bent. 's Middags gaan we dan weer tennissen. 
 
En tussendoor gaan we natuurlijk heel veel oefenen voor het verkeersexamen! Oefen thuis ook de 
oefenexamens op de site van Veilig Verkeer Nederland (stiekem dus toch huiswerk!) 
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Alle rapporten zijn mee naar huis gegeven. Vergeet niet om het blad te tekenen achter in de 
rapportmap. Alle blaadjes die bij het rapport van groep 7 horen, mag je thuis houden. Graag de 
rapportmap zsm weer inleveren. 
 
Fijn weekend, geniet ervan!  
Juf Marja, meester Jan, juf Henriëtte, juf Anika en juf Marian 
 

 

Groep 8: 
Allereerst hartelijk bedankt voor de gezellige dag en de lieve cadeautjes! Wat zijn we weer 
verwend. Super! 
Afgelopen dinsdag hadden we toneel en onze groep deed een dansje en turnoefeningen op muziek. 
Dat zag er strak uit!! 
Deze acts gaan we vrijdag, op de nationale pannenkoekendag, ook bij de senioren van de Jacobus 
laten zien. En natuurlijk worden daar dan ook pannenkoeken gebakken door een aantal leerlingen. 
De tien minuten gesprekken zijn weer achter de rug. Fijn dat iedereen inmiddels is ingeschreven op 
een school voor voortgezet onderwijs. Dit waren tevens de laatste gesprekken voor groep 8. De 
kinderen krijgen nog wel een derde rapport, echter geen derde gesprek meer. 
Dan zitten we namelijk midden in de musicaltijd. 
Afgelopen donderdag hadden we onze eerste tennisles met de hele groep. Volgende week 
donderdag hebben we de tweede les. 
Onze super rekenaars hebben deze week op school mee gedaan aan de Kangoeroe rekenwedstrijd. 
We zijn benieuwd hoe ze het gedaan hebben.  
Volgende week staan er nog meer leuke dingen op de agenda. Op maandag gaan we naar de 
Rabobank voor een rondleiding. (Dit was de prijs die Kyan heeft gewonnen met de 
vredesposterwedstrijd) en op dinsdagmiddag gaan we naar het dorpshuis in Rijpwetering voor een 
voorstelling over ‘King Lear’. Dus graag die twee dagen de fiets mee naar school! 
Op woensdag 8 mei is het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. We zijn al een beetje aan het polsen 
voor begeleiders. Mocht u ook tijd en zin hebben neem dan even contact met ons op. 
 
Fijn weekend, geniet van het lenteweer, Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 

23-3 Dione Dompeling (2009) 6 

25 Sylvie Bakker (2013) 1/2A 

25 Jill van der Meer (2014) 1/2B 

25 Charlie van Velzen (2007) 8 

26 Robbin Knibbe (2009) 6 

26 Amy Weenink (2012) 3 

27 Duuk Struive (2010) 5B 

28 Elise de Weger (2012) 3 

29 Manou Hoogenboom (2010) 5A 
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Informatie van derden. 
 
MUZIEK WORKSHOPS 1-7 april 
Van 1 t/m 7 april kun je meedoen aan allerlei muzikale workshops bij stichting MOL.  
Instrumentenmarkt. Op muziekles maar je weet nog niet welk instrument je kiest?                         
Maandag 1 april, 15:45 – 16:45 uur. 
Kikker in je Bil!  Muziek over allerlei dieren voor kinderen van 5-7 jaar                                
Maandag 1 april, 16:30 – 17:15 uur. 
Kennismaking slagwerk. Workshop voor wie wel eens achter het drumstel wil kruipen.                         
Woensdag 3 april vanaf 13:30 uur. Indeling naar leeftijd, zie website. 
Beestenboel.  Muziek over allerlei dieren voor kinderen van 5-7 jaar.                                           
Donderdag 5 april, 16:00 – 16:45 uur. 
DJ-en en mixen. In deze workshop leer je hoe jij je publiek kunt verassen met jouw muziek.  
Donderdag 5 april vanaf 16:15 uur. Indeling naar leeftijd. 
Canons zingen. Hou jij van zingen? Breng je vader of moeder mee, dan kun je thuis ook canon 
zingen. Vrijdag 6 april, 16:00 – 17:00 uur. 
I gotta feeling. Kennismaking met de klarinet, met dit lied blaas jij de eerste tonen. Vanaf 9 jaar.  
Vrijdag 6 april, 17:15 -18:15 uur.   
Meer informatie en inschrijven:  www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl   
 

 

 


