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Algemene informatie: 

 

Warm! 
Als we de voorspellingen mogen geloven, gaat het volgende week knap warm worden. Indien nodig 
zullen we hier rekening mee houden tijdens het buitenspelen en de gymlessen.  
Luchtige kleding, insmeren en veel water drinken! 
Jubileumschoolreis. 
Denk u aan de betaling voor de schoolreis? De eerste facturen heb ik al moeten voldoen. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  24-6 * 

dinsdag  25-6 * 

woensdag  26-6 ’s Avonds: MR-vergadering. 

donderdag  27-6 Na schooltijd: bouwoverleg. 
’s Avonds: ouderraadvergadering. 

vrijdag  28-6 Toneeldag. 
verzending nieuwsbrief  36. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij verder gewerkt over het thema "Supermarkt/Winkelen". Via een 
leuk instructiefilmpje hebben wij gezien hoe wij een eigen portemonnee kunnen knutselen. Daarna 
zijn wij ermee aan de slag gegaan en het resultaat is super! Een portemonnee die echt open en 
dicht kan en daardoor gebruikt kan worden. Daarnaast hebben wij fruit en fruitschalen getekend 
met wasco en ecoline. Ook de werkbladen waren uitdagend. Volgende week sluiten wij dit thema 
af. 
De g van gum is nog een keertje de letter van de week.  
Groep 1/2c heeft, ondanks de regen, een leerzame en leuke dag gehad in Vogelpark Avifauna. 
Rijouders bedankt! 
Vanaf maandag 24 juni hangen de intekenlijsten voor het lustrumontbijt (maandag 1 juli) bij de 
klassen. Willen jullie bij het invullen denken aan gezond, voedzaam en natuurlijk lekker. 
Woensdag 26 juni besteden wij aandacht aan het Suikerfeest met een hapje en een drankje. 
Op dinsdag 2 juli vieren alle kleuterjuffen hun verjaardag. Dit valt samen met de lustrumweek van 
onze school. Deze week staat in het teken van feest vieren. 
Op woensdag 3 juli gaan wij, ook met de kleutergroepen, op schoolreisje naar Speelpark Oud 
Valkeveen. Wij verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn. 
Met de donderdag sluiten wij de lustrumweek nog feestelijk af met ijs, barbecue en disco. 
Vrijdag 5 juli zijn de kinderen vrij in verband met onze studiedag. 
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In groep 1/2B is Bodi Warmerdam begonnen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
  
Groetjes, de juffen 
 

 

Groep 3: 
Afgelopen week hebben de kinderen erg hun best gedaan tijdens het maken van de Cito-
toetsen. Op een inhaaltoetsje hier en daar, zijn ze klaar! Tijdens de laatste 10-minutengesprekken 
zullen wij deze resultaten met u bespreken. Zodra de intekenlijsten beschikbaar zijn, laten wij dit u 
weten (week van 8 juli). Maandag 1 juli start de jubileumweek van ons 45-jarig bestaan met een 
lekker ontbijtje in de klas. Het is de bedoeling dat alle kinderen hiervoor iets meenemen (net als 
met Kerst). De intekenlijst hangt inmiddels bij de groep. Het gaat een heel gezellige week worden! 
Met rekenen hadden wij een leuke les over het meten en vergelijken van inhouden. Met VLL hebben 
wij gesproken en gewerkt over verzamelingen. We kwamen tot de vraag: Is het sparen van zoveel 
mogelijk knikkers hetzelfde als het hebben van een verzameling?  
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Deze week zijn we gestart met de tafeluitdaging! De kinderen maken de komende vier weken elke 
week een tempotoets met tafels en proberen zichzelf de week erna te verbeteren. Dit is dan terug 
te zien in het groepsgemiddelde en ook dit groepsgemiddelde proberen we elke keer weer te 
verbeteren. De kinderen waren super enthousiast, leuk! Blijf lekker veel oefenen dan verslaan we 
onszelf elke keer weer! 
Verder hebben we Cito rekenen en spelling afgerond. Met taal zijn we nog bezig met het thema 
'Kleding' waarbij het bekende verhaal 'de nieuwe kleren van de keizer' ook aan bod kwam. Vanaf 
a.s. maandag hangt er bij de klas een lijst klaar om in te vullen wie wat meeneemt naar 'Breakfast 
in pyjama' op 1 juli! Dit is de eerste activiteit in onze lustrumweek. We zijn benieuwd wat voor 
lekkers er allemaal wordt bedacht!  
We zijn al begonnen met brainstormen en oefenen want volgende week gaan we voor het laatst dit 
jaar onze kunsten vertonen op toneel. 
 
Fijn weekend! De juffen van groep 4 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Volgende week gaan we verder met de cito- toetsen, o.a. rekenen staat op het programma. 
Misschien is het handig om vermenigvuldigingen en delen met rest sommen nog even te oefenen 
op de volgende website: www.jufineke.eu<http://www.jufineke.eu> 
Volgende week vrijdag is het voor de laatste keer dit schooljaar Toneelochtend. De kinderen mogen 
iets oefenen om te laten zien op het podium. Donderdagmiddag kijken we of het "toneelwaardig" 
is. 
Vanaf maandag hangt er intekenlijsten bij de deuren van de groepen. U kunt hierop aangeven wat 
u kind meeneemt naar het schoolontbijt. We kijken uit naar de lustrumweek! 
 
Groep 5a: 24 juni Topo toets. Onze buren. 
                     2 juli Engelse woordentoets. Huiswerkblad is afgelopen maandag al mee naar huis 
gegaan. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6: 
Afgelopen week hebben we de citotoets van spelling en rekenen gemaakt. Begrijpend lezen hebben 
we verschoven naar volgende week. 
Op dinsdag en woensdag is juf Aranka er weer. Zij heeft een opdracht gegeven met "green 
screens". In groepjes werken de kinderen aan een script. Zij schrijven de tekst en volgende week 
maken we de filmpjes. Dus ... volgende week dinsdag géén groene kleding aan! 
Op dinsdag gaan we ook weer gezelschapsspelletjes spelen in de Jacobus. Dit keer zijn Kaelyn, 
Yasin, Mila, Mees, Tim en Seth aan de beurt. Veel plezier! 
Huiswerk: dinsdag 25 juni, samenvatting Aardrijkskunde Hoofdstuk 5.  
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
De afgelopen week was de stageweek van juf Mendy, zij heeft heel veel lessen gegeven. Ook 
hebben we de Cito Rekenen gedaan en de leestoetsen. Volgende week nog even Cito Spelling en 
dan zijn de citotoetsen ook weer klaar! Het einde van het schooljaar komt steeds dichterbij, we 
gaan er nog gezellige weken van maken. 
Alle spreekbeurten zijn geweest, super gedaan allemaal! 
De jubileumweek is de eerste week van juli. Deze week beginnen we met een ontbijt in 
pyjama/onesie. Op de deur van de klas hangt al een lijst om op te schrijven wat je meeneemt voor 
dit ontbijt (net zoals met kerstmis). Denk er wel aan dat het een ontbijt is! 
Aanstaande dinsdag gaan wij een culturele fietstocht maken door de gemeente, kom dus op de 
fiets! Het wordt ook heel mooi weer, dus zorg dat je bent ingesmeerd! Neem evt ook een pet of een 
zonnebril mee. Hoewel we langs het water fietsen, gaan we niet zwemmen. Dus zwemspullen zijn 
niet nodig. Dit is ook de laatste stagedag van juf Mendy. 
Volgende week ook weer een aantal juffen voor de klas, want juf Nelleke komt gezellig op 
woensdag! Juf Marian heeft dan weer topklas. Donderdag en vrijdag zijn juf Henriëtte en juf Anika 
er.  
Alvast voor in de agenda: de 10 rapportgesprekken zijn op maandagmiddag 8 juli, dinsdagavond 9 
juli en woensdagmiddag 10 juli. 
 
Huiswerk: dinsdag: op de fiets komen! A ‘kunde-toets H 8. 
Fijn weekend en tot maandag. 
 

 

Groep 8: 
Onze musical begint al aardig vorm te krijgen. Het podium wordt omgetoverd tot een bos (dankzij 
Carina) en veel kinderen hebben al in hun kostuum geoefend. 
Nu nog wat oefenen met het changeren en zorgen dat iedereen op tijd klaar staat. De 
uitnodigingen voor opa’s en oma’s en andere familieleden zijn deze week mee naar huis gegaan.  
Ook de uitnodigingen voor de ouders zijn gemaakt en meegenomen. 
We hebben de topotoets gedaan en de meeste kinderen hebben inmiddels al hun spreekbeurt met 
behulp van een PowerPoint gepresenteerd.  
Spreekbeurten: 
Vrijdag 28-06: Decco & Lucas en Kim & Marjolein 
 
Groeten en een fijn wekend, Joukje en Henriëtte 
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De jarige(en): 
20-6 Jari Loos (2011) 4 

21 Maryana Abdi Said (2012) 3 

21 Mayda Abdi Said (2012) 3 

22 Emma Volwater (2013) 1/2C 

25 Bente Bongers (2013) 1/2C 

25 Matthijs Huijbers (2010) 4 

25 Romijn Wever (2010) 5A 

26 Larissa Keller (2009) 5A 

26 Julia Klein (2012) 3 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


