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Algemene informatie: 

 

Een korte week. 
Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Nummer drie wordt verzonden op 27 september. 
Komende week vindt de “Veense feestweek” plaats. Vrijdag zijn de kinderen vrij. Veel plezier 
allemaal! 
Mocht u naar aanleiding van de stargesprekken nog vragen op aanvullingen hebben, dan hoor ik dat 
graag. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 

maandag  16-9 Na schooltijd: MT-overleg (Managementteam Elckerlyc: directie, IB-er en 
bouwcoördinatoren). 

dinsdag  17-9 * 

woensdag  18-9 Elke woensdag: directeur afwezig, Joukje de Vries plaatsvervangend directeur. 

donderdag  19-9 Directeur afwezig i.v.m. studie. 

vrijdag  20-9  Vrij: kermisdag. 

 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Deze week hebben wij mooie gitaren en xylofoons geknutseld en veel muziek gemaakt met 
verschillende instrumenten. Ook weten wij het verschil tussen snaar-, blaas- en slaginstrumenten.  
Wij hebben ook geoefend om met de klas goed in de maat te lopen. Ook hard en zacht muziek 
maken is aan de orde gekomen. Volgende week sluiten wij het thema "Muziek" af.  
Daarna gaan wij aan het werk over het thema "Ik ga op reis". Dit is ook het thema van de 
Kinderboekenweek 2019. 
In groep 1/2B is Neil de Koning begonnen. Wij wensen hem veel plezier bij ons op school. 
Het was erg fijn te zien dat op donderdag duidelijk rekening wordt gehouden met de keuze van 
makkelijke kleding en schoeisel. Heel erg bedankt. 
Vrijdag 20 september is de school gesloten in verband met de Kermisdag. 
In de week na de kermis, gaan wij beginnen met de letter van de week. De letter is de i, van ik. De 
kinderen mogen spulletjes meenemen met deze letter erin zodat wij die een weekje op school 
kunnen bewaren in de lettermuur of letterkast. 

maandag  23-9 * 

dinsdag  24-9 * 

woensdag  25-9 TOP=klas. 

donderdag  26-9 Directeur afwezig (BMT: Bovenschools Management Team). 

vrijdag  27-9 Verzending nieuwsbrief 3. 
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Tijdens de informatieavond werd er gevraagd met welke apps wij op de tablet werken.  
Een aantal is:  
- letterfun 
- Lola's trein 
- kleutereiland 
- opposites 
Verder zou u ook zelf in de Playstore/appstore kunnen kijken voor educatieve apps.  
Fijn weekend allemaal! 
 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Wat is er weer goed gewerkt in groep 3! Wij zijn trots op onze kinderen. Afgelopen twee weken 
hebben wij de woorden ik, kim, en sim geleerd. De daarbij behorende letters i, k, m en s hebben wij 
ook leren schrijven. De nieuw geleerde letters krijgen de kinderen steeds in hun klik-klak-boekje. 
Hiermee leren ze steeds meer woordjes ontdekken en maken, die ze kunnen leggen op hun 
letterdoos of zelfs al schrijven. Als we de woordjes lezen, doen we dat zoemend. Als we ze schrijven 
(spellen) doen we dat door ze eerst te hakken en te plakken. Volgende week starten wij met kern 1. 
Met rekenen zijn wij bezig geweest met het tellen van hoeveelheden, het koppelen van getallen 
aan hoeveelheden, het vergelijken van hoeveelheden en het schrijven van de cijfers 1 tot en met 5. 
De doelenposter hebben de kinderen mee naar huis gekregen. Vanaf komende week proberen wij 
ook voor het eerst te gaan werken op onze Chromebooks. Leuk! Wanneer uw kind een 
hoofdtelefoon fijner vindt dan de “oortjes” van school, mag deze (graag voorzien van naam) van 
thuis meegenomen worden. Wij hebben heel wat ouders mogen spreken tijdens de 
startgesprekken. Bedankt voor uw interesse en bijdrage hieraan. Mochten er nog bijzonderheden 
zijn, schroom niet om ons hierover even te mailen/contact over op te nemen. Zijn er allergieën die 
nog niet bekend zijn op school? Graag ook even doorgeven. Volgende week zijn de kinderen vrij in 
verband met de kermis! Tot slot willen wij Jonas en Jinthe nog even in het bijzonder welkom heten 
op onze school. Ze hebben hun draai in de klas al helemaal gevonden! 
 
Wij wensen iedereen een fijn weekend en voor volgende week alvast heel veel plezier met alle 
kermisactiviteiten! Juf Aukje, juf Carla en juf Demi 
 

 

Groep 4: 
De tweede week zit er alweer op en we komen langzaam maar zeker in het ritme van groep 4 en 
alle nieuwe methodes.  
Fijn om zoveel ouders gesproken te hebben tijdens de kennismakingsgesprekken, we zijn ook altijd 
bereikbaar via de mail als u alsnog iets kwijt wil of wil vragen; dannyjansen@ssba.net en 
henriettevanbuuren@ssba.net 
Met rekenen zijn we begonnen met wat tafels nu eigenlijk zijn, wat kan je uitrekenen met een tafel 
som?  
Bij spelling hebben we de tweede categorie geleerd, het zing woord, net als bij dingdong. Ook 
hebben we de ei-rap geleerd met de woorden die je met de korte ei schrijft. Deze woorden staan 
ook op de ei plaat, deze poster hangt in de klas.  
Woensdag is Justice begonnen bij ons in de groep, gezellig, we wensen jou een fijne tijd op de 
Elckerlyc. 
Om alvast in de stemming te komen hebben we getekend en geknutseld over de kermis. 
Komend weekend starten de eerste activiteiten van de feestweek, omdat er volgende week geen 
nieuwsbrief uitkomt, willen wij jullie nu alvast heel veel plezier wensen komende dagen! 
 
Fijn weekend, juf Henriëtte en juf Danny 
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Groep 5: 
Wat was het leuk om veel ouders en hun kind te spreken. We hebben jullie echt beter leren kennen! 
Met spelling zijn we de geleerde categorieën aan het herhalen. De langermaakwoorden en de 
woorden op -aai, -ooi en -oei komen in de oefeningen voor. Deze categorieën oefenen kan ook 
thuis! Op schoolbordportaal vindt u bij taal de methode “Staal” voor groep 5. Daar kunt u deze 
regels vinden. 
Volgende week dinsdag gaan we beginnen met het wekelijks oefenen van de tafels. Voor komende 
dinsdag is de tafel van 2 aan de beurt. De kinderen krijgen een tempotoets om te kijken of ze de 
tafel beheersen. Dit kunnen de kinderen ook thuis oefenen. Tafeltrainer op www.minipret.nl is een 
aanrader! 
Volgende week dinsdag komt juf Aranka, onze stagiaire, voor het eerst in de groep. Ze zal de 
komende weken wekelijks in de groep een aantal lessen verzorgen.  
De Grej of the day was deze week de blobvis! Als het goed is weet uw kind hier meer van! 
Het leverde hilarische verhalen op! 
Volgende week komt er geen nieuwsbrief i.v.m. de vrije Kermisdag!  
 
Goed weekend en gezellige Kermisdagen! 
Juf Ester en juf Nelleke. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Wat hebben we al hard gewerkt! Deze week zijn we bezig geweest met het herhalen van meten, 
tijd en geld, handig rekenen, rekenen t/m 1000 en we hebben zelfs al even geoefend met getallen 
t/m 10000. Bij spelling hebben we categorieën, hoofdletters en woordsoorten herhaald. Bij taal 
hebben we verder gewerkt aan het hoofdstuk over Amsterdam. We hebben het gehad over 
verschillende verhalen van vroeger en moesten zelf een slot schrijven. Deze week hebben we ook de 
eerste lessen van Nieuwsbegrip gehad, even puzzelen wie waarheen moest en hoe je zo'n tekst ook 
alweer aanpakt! Dinsdag hebben de kinderen voor het eerst dit schooljaar huiswerk meegekregen. 
In principe krijgen de kinderen elke week huiswerk. De ene week is het een 'maak ‘blad en de 
andere week iets om te leren (topografie of de samenvatting van aardrijkskunde). Huiswerk is altijd 
op dinsdag. De bedoeling van het geven van huiswerk is vooral dat de kinderen leren plannen. 
Wanneer begin ik aan mijn huiswerk en hoe zorg ik dat het op tijd klaar is? Het 'maak ‘werkblad 
mag eventueel eerder worden ingeleverd. De toetsen waarvoor geleerd moet worden zijn altijd op 
dinsdag. Deze week hebben groep 6A en 6B allebei een 'maak ‘blad meegekregen. Komende 
dinsdag zullen zij het eerste leerblad van topo krijgen. Op dinsdag 24 september zal hier dan de 
toets over zijn.  
 
Wat fijn dat er zoveel ouders en kinderen bij de kennismakingsgesprekken waren. Altijd fijn elkaar 
wat beter te leren kennen en handig de belangrijke dingen te weten. Volgende week hebben we 
een kort weekje, we wensen iedereen alvast veel plezier bij de feestweek! 
 
Groetjes de juffen van groep 6A en 6B 
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Groep 7: 
En dan zit schoolweek 2 er ook alweer op! Deze week hebben we hard gewerkt. We zijn bij taal 
begonnen aan het hoofdstuk Strips. Naast een heleboel nieuwe woorden, gaan we natuurlijk ook 
zelf strips maken! Ook bij rekenen hebben we weer heel wat dingen herhaald van vorig jaar én dat 
was best een beetje weggezakt. Ook zijn we begonnen met het maken van de vredesposter. Hier 
mag thuis ook aan gewerkt worden, maar de tekening mag NIET gevouwen worden. Oprollen dus! 
Nu op naar de kermis!  
 
Volgende week gaan we de gedichten verdelen. Dan heeft iedereen genoeg tijd om het gedicht uit 
het hoofd te leren. 
 
Huiswerk: 
- Dinsdag 17 september: topotoets Europa 
- Dinsdag 24 september: inleveren huiswerk kermis 
 
Geniet van de kermisweek en alle festiviteiten! 
Groetjes juf Marian en juf Karin 
 

 

Groep 8: 
De kennismakingsgesprekken zijn achter de rug. We hebben weer veel bruikbare tips van kinderen 
en ouders gekregen. Ook zijn deze week de boekenbeurten al ingedeeld. 
We hebben veel gewerkt aan de sfeer in de klas o.a. door verschillende spelvormen en door veel 
samenwerkingsvormen.  
Op dinsdag was de informatieavond, over het voortgezet onderwijs. De informatie is inmiddels via 
de mail naar alle ouders gestuurd. Ook hebben we al 3 enthousiaste klassenouder: Marlous, Nikki 
en Ginger. 
Volgende week donderdag is juf Yvonne een dagje in de klas en op vrijdag zijn we vrij in verband 
met de kermis! We wensen iedereen fijne kermisdagen. 
Huiswerk: 
Donderdag 19-09: Spellingblad maken 
Donderdag 26-09: Engelse woordjes van les 1 leren 
 
Groeten en een fijn weekend van Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
14 september Aya Chelah (2010) 6A 

14 Manou Kuijt (2012) 4 

14 Naomi de Rooij (2008) 8 

16 Hamza Aleshekir (2007) 8 

17 Emma Olyerhoek (2012) 4 

19 Daphne Loos (2010) 6A 

20 Zakariya Boukayssi (2008) 8 

20 Jesse Hartog (2012) 4 

22 Maartje Arreman (2012) 4 

24 Mats Schoo (2009) 6A 

24 Kara van Zanten (2009) 7 

27 Sophie Bakker (2014) 1/2A 

27 Lily Vesseur (2012) 4 
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Informatie van derden. 
Vleermuisexcursie met bat-detector in Nieuwe Wetering op 27 september. 
Stichting Groen Licht houdt op vrijdagavond 27 september een Vleermuisexcursie voor kinderen 
vanaf 8 jaar en hun eventuele begeleiders. Het programma begint ’s avonds om 19.45 uur met een 
introductie over het duistere leven van vleermuizen en hun spectaculaire jachttechniek. Deze 
introductie vindt plaats in de kantine van Uit den Boogaard Hoveniers, Achterweg 21 in Nieuwe 
Wetering. 
 
Aansluitend lopen we in de schemering naar natuurgebied ’t Eerste Stuk waar met een speciaal 
apparaatje – de bat-detector – de geluiden van een vleermuis hoorbaar gemaakt worden. Iedere 
vleermuissoort heeft zijn eigen frequentie. Er worden daar meestal vijf verschillende soorten 
gespot. 
 
De excursie eindigt rond 22.00 uur bij het startpunt. Kosten 3 Euro per persoon. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot woensdag 25 september via 
info@stichtinggroenlicht.nl of telefonisch op 071-3315314 
 
ZATERDAGMIDDAG 28 SEPTEMBER:   
MET GROEN LICHT PRIKKEN WE OUDE WETERING SCHOON! 
Tijd voor een grote opruimactie van zwerfvuil in de Boten- en Kruidenwijk van Oude Wetering. Dat 
kan op zaterdagmiddag 28 september  tussen twee en vier uur. Dan kun je bij basisschool De 
Elckerlyc een vuilgrijper, handschoenen en vuilniszak halen en daar vóór 16.00 uur ook weer 
inleveren.  
 
Het is nog leuk ook want met het opruimen verdienen alle kinderen een mooi cadeautje.  
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