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Algemene informatie: 

 

Een vooruitblik op schoolweek 29. 
Op dinsdag 9 april brengt de inspecteur van het onderwijs een bezoek aan onze school. Het thema is 
VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Hij legt lesbezoeken af en gaat in gesprek met ouders, 
leerkrachten, directie en IB-er. 
Woensdag de tiende zijn de kinderen vrij: de leerkrachten hebben dan een studiedag met als 
hoofdthema ‘Taalbeleid’. 
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Alle kinderen zijn dan om 13.00 uur uit! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                      
Weekagenda: 

 

maandag  01-04 SMT- vergadering na schooltijd. 

dinsdag  02-04 * 

woensdag  03-04 * 

donderdag  04-04 Theoretisch verkeersexamen groep 7. 

vrijdag  05-04 Verzending nieuwsbrief 28. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij het thema "Onderwaterwereld" afgesloten. Wij hebben mooie 
walvissen geknutseld en de onderwaterwereld getekend. Ook hebben wij op woensdag de jaarlijkse 
grote rekendag gehad waarbij wij allemaal opdrachtjes hebben gedaan met verschillende knuffels. 
De komende weken werken wij over Koningsdag, Lente en Pasen. 
De letter van de week is de j van juf. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Vergeten jullie de strookjes voor hulp bij de Koningsspelen, vrijdag 12 april, niet in te leveren? Wij 
zoeken nog veel hulpouders. 
Groep 1/2B gaat volgende week donderdag, 4 april, zingen bij de bejaarden. 
In groep 1/2a is Luuk Kennis begonnen. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
  
Fijn weekend allemaal. 
  
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Wat was het een leuke week. Met lezen zijn wij alweer gestart met kern 9. Het thema is 'Hoe kan 
dat?' De kinderen leren allerlei zaken over techniek en doen zelf ook proefjes. De ouderbrief 
ontvangt u binnenkort. Afgelopen woensdag was De Grote Rekendag. De hele dag stond in het 
teken van rekenen. In groep 3 gingen we aan de slag met het verhaal van M. Er was ineens een 
klein deurtje in de klas met daarop een briefje van M. Een leeftijdsgenoot die veel kleiner is dan 
zijzelf. Door M te tekenen, werden de kinderen zich bewust van de verhoudingen in het lichaam. 
Daarnaast leerden ze om voorwerpen op een passende schaal te vergroten of te verkleinen door 
zichzelf als referentiemaat te gebruiken. We hebben afstanden geschat en daarna geteld door 
middel van pootstappen op het plein. Dat je met schatten niet exact het juiste antwoord hoeft te 
weten, is een mooi leerpuntje! In de middag hebben de kinderen op een creatieve manier gewerkt 
aan verhoudingen. Bijvoorbeeld teken je familie in de goede verhouding van elkaar of maak iets 
voor reus Dribbel. Hoe groot moet dat dan zijn? Ook werden er verschillende rekenspelletjes 
gedaan. Op donderdag zijn de kinderen naar het museum geweest. Door op zoek te gaan naar 
Toejoe de verhalendraak kregen de kinderen een kijkje achter de schermen van het museum. 
Toejoe nam de kinderen mee langs voorwerpen met een bijzonder verhaal. Bedankt allemaal voor 
het rijden en begeleiden! 
 
Fijn weekend, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Deze week zijn we het nieuwe blok van rekenen gestart. We hebben geoefend met sommen tot en 
met 100 en kwartieren! De meeste kinderen weten nu al goed hoe je kwart over en kwart voor op 
de klok aangeeft, knap! Met taal hebben we samen het Mafboekje gemaakt. Elk kind kreeg een 
dagboekblad waarop ze vragen moesten beantwoorden over slapen. Zo hebben kinderen 
omschreven in wat voor soort bed ze sliepen en wat voor knuffel ze hadden. Daar hebben we ook 
tekeningen bij gemaakt zodat het in een keer duidelijk is wat de kinderen bedoelen. Dit alles doen 
we samen in een boekje waar we met trots op terug kunnen kijken, leuk! Bij spelling hebben we 
vandaag de toets gedaan. Volgende week gaan we de toets in gynzy doen en starten met blok 7.  
Woensdag hebben we meegedaan aan de grote rekendag. Het thema was 'verhoudingen' en we 
hebben in groepjes verschillende opdrachten hiermee gedaan. Er werd leuk samengewerkt en het 
was een gezellige dag! 
Gisteren hebben we de laatste tennisles gehad. Volgende week hebben de kinderen dus weer 
gewoon gym op woensdag i.p.v. donderdag.  
 
Fijn weekend, groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Deze en volgende week staan in het teken van afronden en opstarten van nieuwe blokken. Dit geldt 
zowel voor rekenen als voor taal. 
Verder hebben we natuurlijk de boekenbeurten. 
5a: Boekenbeurt: Nienke, Abby, Mats. Anouk en Justin  
5b: Boekenbeurt: Duuk, Kick, Saar en Teo 
5a: maandag topo toets herhaling 
     dinsdag Engelse woorden 
5b: dinsdag topo toets 
 
We wensen iedereen een fijn weekend, 
De juffen van groep 5 
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Groep 6: 
Afgelopen woensdag was de Grote Rekendag. We hebben gerekend met de GRR, de Grote Reken 
Reus. We rekenden alles uit "in verhouding". Alles 3x zo groot: een hart voor de reus, een 
zwembroek, een riem, een zonnebril, een horloge en een slipper. We moesten meten, knippen en 
plakken. We hebben er in groepjes iets moois van gemaakt. We deden ook nog een quiz. En 
hoeveel hagelslag heb je nodig voor de boterham van de reus??? Dat is best lastig ... misschien wel 
een heel pak op één boterham. En hoe groot is dan het suikerklontje voor in de thee van de reus?  
Donderdag hebben we nogmaals getennist op de buitenvelden. Goed gedaan allemaal. Op 
zaterdag 13 april kunnen jullie ook nog tennissen als jullie dat willen van 9.00 uur tot 11.00 uur. 
Ook op de velden van de tennis aan het sportpad. 
Volgende week dinsdag is het buitenlesdag. We zullen een groot gedeelte van de dag buiten zijn 
dus goed om hier qua kleding/schoenen rekening mee te houden. 
Jullie hebben vandaag allemaal het stencil voor de spreekbeurt meegekregen. Bewaar het goed en 
succes met voorbereiden. We starten na de Pasen! 
Huiswerk: Dinsdag samenvatting aardrijkskunde hoofdstuk 6. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Dat was weer een druk weekje! We zijn op de fiets naar de voorstelling van Koning Lear geweest, 
hebben gewerkt over verhoudingen tijdens de rekendag, de week van het geld, juf Marja kwam bij 
ons op visite, we zijn naar het museum geweest, hebben getennist en ook nog 'gewoon' gewerkt 
natuurlijk. Alle ouders die meegegaan zijn naar de voorstelling en het museum; onwijs bedankt! 
Ook hebben we afscheid genomen van Morgan; zij gaat verhuizen naar Den Haag. 
Volgende week is het theoretisch verkeersexamen op donderdag! We gaan komende week nog 
veel oefenen, oefen je thuis ook mee? Kijk eens goed rond in je eigen omgeving, welke 
verkeersborden vind je nu overal? Ook is juf Mendy er elke dag, zij heeft stageweek en zal veel 
lessen verzorgen. Ook gaan we oefenen voor de Cito Entree; vooral met de vraagstelling. 
Dinsdag: inleveren huiswerkblad 
Woensdag: meester Jan voor de groep 
Donderdag: theoretisch verkeersexamen 
 
Geniet van het weekend! Alle juffen van groep 7 
 

 

Groep 8: 
Wat een drukke week! We zijn op de fiets naar de Rabobank geweest voor een workshop over geld, 
we zijn naar Rijpwetering geweest om te kijken naar een voorstelling over King Lear. Leuk om te 
zien hoe iemand alleen zo’n heel toneelstuk doet! 
Op woensdag deed de hele school mee aan de grote rekendag. We hebben het o.a. over 
verhoudingen gehad. Juf Yvonne was in de klas want juf Henriëtte was naar een cursus. 
Op donderdag hadden we onze tweede tennisles. Het was weer leuk!  
Op vrijdag hadden we weer een ‘gewone dag’ met reken- en taallessen en zo.  
Nu op naar 1 april maandag. We wachten af wat ons dit jaar weer boven het hoofd hangt…. 
Huiswerk: 
Woensdag 3 april: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 5 
Donderdag 4 april: Engelse woordjes 
 
Fijn weekend allemaal!  Groeten van Joukje en Henriëtte 
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De jarige(en): 
 

29-3 Manou Hoogenboom (2010) 5A 

31 Ashraf Belkasmi (2006) 8 
 

1-4 Britt van Seggelen (2009) 6 

3 Kamal Essakali (2009) 6 

3 Jort van Klink (2013) 1/2B 

5 Linde van der Zwet (2014) 1/2A 

 
 

 

Informatie van derden. 
 
Kom in de Kas vol wereldse wonderen 

 
 
Bijna 200 kwekers, verspreid over 23 regio’s in Nederland, zetten op 6 en/of 7 april 2019 de deuren 
van de kas open. Tijdens het jaarlijkse evenement Kom in de Kas kan iedereen kennis komen maken 
met de wereldse wonderen van de glastuinbouw. Je kunt van alles vragen aan de kweker zelf. Hoe 
hij de producten kweekt, waar de producten heen gaan en hoe ze worden gebruikt. En er zijn 
diverse activiteiten. Van proeverijen, bloemschikken, plantje potten, tot speurtochten door de kas. 
Op school zijn deze week kleurplaten uitgedeeld, waar mooie prijzen mee te winnen zijn. 
Het plaatselijke comité wil dit evenement op een leuke manier openen, o.a. door op zaterdag 6 
april, om 09.30 uur een treintje te laten rijden vanaf de Roelevaer, richting NAK-tuinbouw. Liefde 
voor Harmonie loopt voorop. Kinderen worden verdeeld in groepjes van vier, dragen vlaggen die 
daar worden gehesen. Ook doet de burgemeester een woordje. Om het nog feestelijker te maken 
mag je verkleed komen. Heb je zelf geen verkleedkleren dan zijn deze op woensdag 3 april vanaf 
14.30 uur (gratis) te lenen bij de verkleedschuur aan de Geestweg. Wie het mooist verkleed is, wint 
een prijs! 
Lijkt het je leuk om hieraan mee te doen, geef je dan z.s.m. op bij de leerkracht van je groep, dan 
kunnen wij op tijd aan het comité doorgeven hoeveel kinderen er mee doen.   
 

 

 


