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Algemene informatie: 

 

Eindtoets 2019. 
Vandaag hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de eindtoets mee naar huis gekregen. Er is 
hard voor gewerkt en we zijn heel content met een gemiddelde uitslag van 536,2. Dit betekent 
wederom een voldoende einduitslag voor onze school! 
Schoolkamp. 
Woensdag gaat groep 8 op schoolkamp. De kinderen van de groepen 5 t/m 7 gaan gewoon naar 
school. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn deze dagen vrij (Dit staat anders in de schoolgids, 
maar hierover is eerder gecommuniceerd via de nieuwsbrief). 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  13-5 Na schooltijd: SMT-overleg. 

dinsdag  14-5 * 

woensdag  15-5 Schoolkamp groep 8. Groep 1 t/m 4 vrij. Groep 5 t/m 7 naar school. 

donderdag  16-5 Schoolkamp groep 8. Groep 1 t/m 4 vrij. Groep 5 t/m 7 naar school. 

vrijdag  17-5 Schoolkamp groep 8. Groep 1 t/m 4 vrij. Groep 5 t/m 7 naar school. 

   

maandag  20-5 * 

dinsdag  21-5 Leanne Brama; Go voor Jeugd inloopspreekuur van 13.00-16.00 uur 

woensdag  22-5 Vanochtend: praktisch verkeersexamen voor groep 7. 

donderdag  23-5 Speelgoedmoment groep 1/2. 

vrijdag  24-5 Verzending nieuwsbrief  32. 
Start ‘hemelvaartvakantie’ om 14.00 uur. 

 

De jarige(en): 
11 Rowan Volwater (2007) 8 

14 Joy Zwetsloot (2008) 7 

16 Poppy Loos (2012) 3 

18 Fiene Felix (2013) 1/2A 

19 Lana Volwater (2009) 6 

21 Teo Wojno (2010) 5B 

23 Adam Hashem (2012) 3 
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1/2: 

Deze week hebben wij met filmpjes en gesprekken aandacht besteed aan de Ramadan. 

In de filmpjes werd duidelijk verteld waarom dit een onderdeel is van de Islamitische 

cultuur. Ook gaan wij nog extra aandacht besteden aan het Suikerfeest als afsluiting 

van deze vastenmaand. 

Bewegend leren en ICT kwamen ook aan bod via de site Fit en Vaardig op school. Met 

Freddie Fit joggen de kinderen door de reken- en taallessen heen. Op deze manier 

zijn ze meer betrokken bij de les en verder is het zeer leuk en leerzaam voor de 

kinderen. Ook hebben ze een extra moment om te kunnen bewegen in de kring. 

Hierbij moeten ze natuurlijk wel rekening houden met elkaar dus ook het sociaal-

emotionele aspect wordt tijdens deze activiteit geoefend. 

 

3: 

Sociale en culturele vaardigheden: 

Afgelopen week is de Ramadan gestart. In de groep hebben we hierover gelezen en 

gesproken. Leuk dat veel kinderen er uit de klas iets over wisten te vertellen. Daarna 

hebben we er nog een filmpje over bekeken. De afsluiting van de Ramadan is het 

Suikerfeest. Ook hier hebben we al over gesproken en zullen we op school nog meer 

aandacht aan besteden. 

Communicatie en creativiteit: 

De kinderen zijn heel creatief bezig geweest om op hun eigen manier vorm te geven 

aan hun Moederdagcadeau. In groep 3 leer je lezen en schrijven. Hoe leuk is het dan 

om ook op je eigen manier op te schrijven wat je voor je moeder voelt. 

ICT-geletterdheid: 

Met Maartje Vis hebben we op onze Chromebooks een leuke Kahootquiz gedaan. Leuk 

om weer eens op een andere manier gebruik te maken van onze Chromebooks! 

 

4: 

Aandacht voor sociale vaardigheden is er natuurlijk elke dag. Maar voor de vakantie 

hebben we een les gedaan van een nieuwe methode om uit te proberen en deze les ging 

over pesten, plagen en hoe iemand zich daarbij voelt. De kinderen konden zich goed 

inleven in de voorbeelden en vertellen over wat het met iemand doet. We hebben het 

toen ook gehad over grapjes die andere kinderen niet zo grappig vinden en zich dan 

rot gaan voelen. We hebben besproken wat je kan doen als iets gebeurt wat je niet 

leuk vindt en hoe je het dan oplost. Centraal stond dat je moest communiceren, 
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oftewel in deze context je grens aangeven. Tot slot hebben de kinderen verschillende 

dingen bedacht om te doen in de klas zodat het fijn en veilig is voor iedereen. Hier 

hebben we een mooie poster van gemaakt.  

Deze week zijn we bezig geweest met een les over verlegen zijn. Er zijn verschillende 

situaties besproken vanuit het boek en de kinderen zelf waarbij dat voor kan komen. 

We hebben het ook vooral gehad over dat het voor iedereen anders is en dat niet erg 

is. De kinderen spraken erg open over hun belevingen van toen zij wel eens verlegen 

waren, knap! Voor de vakantie was er iemand in de klas geweest van het Liliane Fonds 

waarbij we aandacht hebben besteed aan kritisch denken en culturele vaardigheden. 

Over dat het in andere landen en bij andere kinderen niet zo gaat als bij ons. Het was 

een leerzame les.  

 

5: 

De afgelopen weken is het kritisch denken zeker gestimuleerd! We hebben met taal 

het thema Geld behandeld. We hebben het gehad over gierig zijn, over vrijgevig zijn 

en over rondkomen. Wat heeft dat voor betekenis? Waarom gaan mensen op 

verschillende manieren met hun geld om? Wat zouden jullie doen? 

Ook hebben we gepraat over de invloed van reclame. We hebben goed gekeken en 

geluisterd  naar de tekst. We hebben besproken hoe we met mooie verhalen worden 

overgehaald om iets te kopen wat we misschien niet nodig hebben! 

En... we hebben afgesproken dat we onze pincode aan niemand geven! 

 

6: 

Skill kritisch denken en sociale vaardigheden 

Vandaag hebben we kritisch nagedacht en gefilosofeerd over een aantal stellingen. 

Wat nu, als je een miljoen euro van de bank leent. Ben je dan een miljonair? En zijn er 

meer gelukkige of meer ongelukkige mensen op de wereld? Het antwoord is nooit fout, 

maar we denken er goed over na! 

Volgende week gaan een aantal kinderen gezelschapsspelletjes doen in de Jacobus. Zo 

oefenen we goed onze sociale vaardigheden en het is gelijk ook een gezellige 

bezigheid voor de ouderen die er wonen! 

 

7: 

Afgelopen week hebben wij het gehad over de Ramadan. Niet alleen kregen wij 

informatie via het Jeugdjournaal, maar er doen ook kinderen uit onze klas aan mee. 

Interessant om te horen waarom de Ramadan is en hoe dat allemaal werkt. 

Over het Moederdagcadeautje kan natuurlijk nu nog niet al te veel over verteld 

worden, maar hierbij hebben we kritisch nagedacht over onze moeder en daar met 

behulp van onze ICT-vaardigheden iets moois van gemaakt.  

Dillema op dinsdag en de stellingen van het Jeugdjournaal zorgen er ook altijd voor om 

kritisch na te denken. Vaak komen we erachter dat de stelling van het Jeugdjournaal 

soms te algemeen is beschreven. Goed luisteren en communiceren staat altijd op het 

programma natuurlijk, maar deze week een beetje extra. We hebben het 'verhaal-

doorvertellen-spel' gedaan (bekend uit 'Ik hou van Holland'). Het was hilarisch :-)! Zo 

werd een rol in een musical ineens toneelles bijvoorbeeld. Sommige verhalen kwamen 

redelijk goed tot het einde, maar bij andere verhalen kreeg het verhaal ineens een 

heel andere strekking. 
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Bij de afsluiting van het taalhoofdstuk Buitenissig komen ook onze 21e eeuwse 

vaardigheden tevoorschijn. We gaan met behulp van de Chromebooks op zoek naar 

informatie over buitenissige dieren. Dus kritisch nadenken waarom het dier zo 

buitenissig is en dit creatief verwerken in een muurkrant. En omdat hierbij 

samengewerkt mag worden, moet er ook goed gecommuniceerd worden! 

 

8: 

Deze week hebben de kinderen van groep 8 hun sportieve skills laten zien tijdens het 

schoolvoetbaltoernooi.  

Ze hebben goed samengewerkt en zich heel sportief gedragen; onze complimenten! 

 
 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 

Deze week zijn wij begonnen met ons thema "Ruimte". Wij hebben mooie raketten gemaakt en 
astronauten gekleurd. Volgende week gaan wij verder met dit thema. 
Groep 1/2B is afgelopen woensdag naar de kinderboerderij geweest. Zij mochten daar kuikentjes 
vasthouden of aaien en hebben veel jonge dieren gezien. Rijouders nog bedankt! 
Omdat wij volgende week maar 2 dagen school hebben, blijft de letter van de week de k van 
kikker. 
De letter voor de week van 20 mei is de z van zee. Spulletjes voor de lettermuur blijven van harte 
welkom. 
In verband met het kamp van groep 8, zijn de kleuters woensdag 15 mei t/m vrijdag 17 mei vrij. 
Amber, Jake en Floor zijn deze week gestart bij ons op de Elckerlyc. Wij wensen hen veel plezier bij 
ons op school! 
Wij verzamelen de komende weken  lege, kleine pringlebusjes met deksel of lege waterflesjes 
(maximaal 0.5 liter) met dop. Hier gaan de kinderen binnenkort iets moois mee maken.  
Donderdag 23 mei mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen om daar op school mee te 
spelen.  

Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 

 

Groep 3: 
Na een heerlijke week vakantie was het wel weer even wennen maandag. We hadden even moeite 
om op gang te komen! Met lezen zijn we gestart met kern 10. We hebben erg gelachen om het 
ankerverhaal: Een schaap in de boom. De ouderbrief heeft u inmiddels per mail ontvangen.  
Met rekenen hebben we geoefend met geldsommen. Dit gaat steeds beter. Met STAAL zijn we druk 
bezig met het inoefenen van alle spellingregels. Donderdag is Maartje van de schoolbieb weer 
geweest. Zij heeft met ons een leuke Kahootquiz gedaan op onze Chromebooks. Wat dat is? De 
kinderen kunnen er meer over vertellen.  
Volgende week hebben de kinderen maar twee dagen school, in verband met kamp van groep 8. 
Vanaf woensdag zijn ze vrij. Tot slot heeft iedereen heel erg zijn best gedaan op een verrassing 
voor Moederdag.  
 
 
Wij wensen iedereen een heel fijn weekend en een gezellige Moederdag!  
Juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4: 
Na een fijne vakantie zijn we deze week gestart met het nieuwe blok van rekenen. In dit blok gaan 
we ons bezig houden met meten met meters en centimeters, oriëntatie op de getallen t/m 200, 
wegen met kilo's en grammen, optellen en aftrekken t/m 100 en de tafel van 6. Wat leren we toch 
een hoop!  
Daarnaast hebben we met taal vreemde voorwerpen beschreven en geoefend met de woorden van 
het blok. Met spelling hebben we de toets van blok 7 gedaan en volgende week gaan we 
verschillende onderdelen nog halen. Het wordt steeds lastiger met alle categorieën door elkaar dus 
oefenen, oefenen, oefenen!  
Donderdag was Maartje van de bibliotheek nog in de klas en zij heeft een leuke quiz gedaan. De 
vragen gingen over personages, genres en schrijvers van boeken, leuk! Ondertussen hebben we 
natuurlijk ook stiekem hele mooie dingen gemaakt voor alle moeders, ssssst ;)  
 
Fijn weekend allemaal!  
Groetjes de juffen 

 

Groep 5A en 5B: 
Deze week hebben we veel eerder geleerde stof herhaald. Dit was bij spelling en taal het geval. 
Met rekenen is groep 5B begonnen aan een nieuw blok. We hebben geleerd hoeveel millimeters er 
in een centimeter passen. Leuk om mee te oefenen! Groep 5A begint hier komende week mee. 
Met taal we volgende week beginnen aan het thema “Geheimen”. 
 
Woensdag vieren we de verjaardag van de juffen. De kinderen hoeven dan geen tussendoortje mee 
te nemen. De kinderen van groep 5B hoeven ook geen lunch mee te nemen, we gaan lekker tosti's 
eten! 
Toetsen: 
Groep 5B 
Dinsdag 14 mei: Topo-toets over de grote steden. 
Dinsdag 21 mei: Toets Engelse woordjes. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 

 

Groep 6: 
Vanaf volgende week gaat er op de dinsdag een aantal keer een groepje kinderen uit groep 6 naar 
Huize Jacobus van stichting WIJdezorg om daar een gezelschapsspel te spelen met de ouderen. De 
kinderen worden opgehaald en teruggebracht door een medewerkster van Jacobus (Yvonne 
Schoenmaker) en zij zal dit ook begeleiden. Het zou leuk zijn wanneer de kinderen zelf van thuis een 
gezelschapsspel meenemen dat niet te ingewikkeld is en niet te lang duurt, want de kinderen 
blijven ongeveer een half uurtje. Leuk om op deze manier contact te leggen tussen deze 
generaties!  
Dinsdag 14 mei gaan Doutzen, Onmeya, Daisy, Angel, Kamal, Dione en Quinten naar Jacobus. 
 
Huiswerk: Dinsdag 14 mei Samenvatting hoofdstuk 7 van aardrijkskunde. 
Neem die dag ook een krant mee waar in geknipt mag worden. 
De spreekbeurten zijn volgende week voor: Omneya (13/5), Chiel (14/5), Dione (15/1), Kamal 
(16/5) en Elize (17/5).  
In de week voor de vakantie zijn Yasin (20/5), Jinthe (21/5), Lucien (22/5), Amy (23/5?) en Sam 
(24/5) aan de beurt. 
 
 
Fijn weekend en alvast een fijne vakantie na 24 mei! 
De juffen. 
 

 



                                                                     6 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

Groep 7: 
Na een lekker weekje vakantie, zijn we weer met frisse moed begonnen. Het einde van het 
schooljaar komt dichterbij, maar eerst nog het praktisch verkeersexamen.... 
De route is al mee naar huis gegeven. Ga dus lekker oefenen; denk aan het voorsorteren, hand 
uitsteken, voorrang verlenen, etc. Controleer ook of de fiets in orde is. 
Volgende week is groep 8 op kamp en zijn wij de oudsten van de school! Op donderdag en vrijdag 
staat dan juf Yvonne voor de groep. Juf Mendy heeft haar toetsweek achter de rug en is de 
komende dinsdagen weer bij ons in de groep en zal steeds meer lessen gaan geven. Inmiddels 
hebben jullie al zoveel verschillende juffen en meesters gehad; dat komt over anderhalf jaar 
helemaal goed met jullie op de middelbare school. Na de kampweek nog 1 weekje en dan alweer 
vakantie. Dit gaat ons helemaal lukken! 
Huiswerk: 
- Dinsdag: Aardrijkskunde toets H7 
- Spreekbeurten voor: Naomi, Dunya, Amin (kampweek), Nick, Vinz, Féline, Abel (week van 20 mei) 
- Oefenen voor het verkeersexamen (lekker op de fiets stappen dus) 
- Jouw moeder lekker verwennen op moederdag 
 
Fijn weekend en tot maandag 

 

Groep 8: 
We zijn druk bezig met oefenen voor de musical. De kinderen spelen en zingen erg enthousiast! 
Ook hebben we mee gedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. De jongens zaten in een zware poule 
maar bleven gemotiveerd tot het laatste fluitsignaal. De meisjes werden keurig tweede in hun 
poule en haalden net niet de halve finale. Beide teams hadden een leuke dag en hebben zich zeer 
sportief gedragen, super hoor! 
De uitslag van de eindtoets is vandaag mee naar huis gegaan. We haalden als groep een 
gemiddelde score van 536,2. Daar zijn we supertrots op. De uitslagen zijn op school met de 
kinderen besproken. Mochten er nog vragen zijn, loop dan gerust even bij ons binnen. 
Volgende week gaan we op kamp. We vertrekken woensdagochtend 15 mei rond 8.45 uur. Vanaf 
08.15 uur kan de bagage buiten bij de bus klaargezet worden. We verzamelen in de klas als de bel 
gaat. De handbagage houden de kinderen uiteraard bij zich. Zorg voor een lunchpakketje voor de 
eerste dag en voor wat lekkers voor onderweg. Zakgeld hebben we niet nodig en mobieltjes ook 
niet! Komt u ons uitzwaaien? 
Op vrijdagmiddag 17 mei zijn we waarschijnlijk zo rond 15.00 uur weer terug. De 
weersvooruitzichten zijn tot nu toe goed. We gaan er samen een gezellig kamp van maken! 
 
Groeten en een fijn weekend van Joukje en Henriëtte 

 
 
 
 

 


