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Algemene informatie: 

 

Kinderboekenweek en Boekenmarkt: 
Afgelopen woensdag was de feestelijke opening van de Kinderboekenweek. In iedere groep was een 
vervoersmiddel of koffer te vinden, gevuld met mooie boeken en prachtige verhalen. De boekenkast in 
de hal is goed gevuld en ook het podium staat geheel in het teken van reizen. Ook komende week 
staat nog volop in het teken van de Kinderboekenweek! In de bijlage vindt u nogmaals de informatie 
over de boekenmarkt aanstaande woensdag. Leest u dit alstublieft nog even goed door. Zeker als uw 
kind mee wilt doen of een boek wilt kopen.  
We hopen op een geslaagde boekenmarkt! 
 
Circus: 
Vrijdag a.s. wonen alle kinderen een voorstelling bij van circus SALTO. 
De circusvoorstelling is een cadeau van FondsAlphen! In het kader van hun 25-jarig jubileum. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

      
    Van de MR: 
 

Komende donderdag, 10 oktober, vindt de eerste MR-vergadering van het schooljaar 2019-2020 
plaats. In deze vergadering zullen o.a. de volgende onderwerpen aan bod komen: 

• Status update over het nieuwe kindcentrum, IKC Noord 

• Plannen voor de werkdrukverlaging van de leerkrachten 

• Ouder café 

Voor dit schooljaar staan er nog vier andere MR-vergaderingen op de agenda: 
12 december, 13 februari, 16 april en 18 juni 
 
Volgens de vorig jaar opnieuw vastgestelde reglementen en statuten zullen elk jaar twee MR leden 
(een uit de personeelsgeleding en een uit de oudergeleding) zich verkiesbaar stellen. Dit betekent 
dat ouders en personeelsleden zich ook kandidaat mogen stellen. De kandidaatstelling kan gedaan 
worden via het mailadres van de MR. 
 
Vragen en suggesties voor de MR kun je kwijt via het mailadres mrelckerlyc@ssba.net of bij een 
van de MR leden (personeelsleden: Carla Loonstra, Ester Hartgers en Erwin Lebbink, ouders: Sander 
van der Meer, Annelies Castelein en Jan-Willem Vesseur). 
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Weekagenda: 
 

maandag  07-10 * 

dinsdag  08-10 * 

woensdag  09-10 Bijeenkomst TOP-klas. 

donderdag  10-10 * 

vrijdag  11-10 Circusvoorstelling. 
Verzending nieuwsbrief 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
Groep 8: 
We zijn deze periode heel erg bezig geweest met de groepsdynamiek. Wat speelt er in de groep, 
welke afspraken maken we met elkaar en hoe voer je het uit. 
Communicatie speelt daarbij een grote rol. Hoe houd je bij voorbeeld je communicatie positief! Dat 
is nog niet altijd zo makkelijk. Respect tonen voor elkaar, het lijkt zo makkelijk op papier, maar hoe 
doe je dat in de praktijk? 
Daarnaast hebben we veel aan samenwerking gedaan. Samen aan een opdracht werken zou 
stimulerend kunnen zijn. Hier maken we best al aardige vorderingen! 
Wat ook stimuleert is bewegend leren: lekker bewegen tijdens het leren dus. Dat kan variëren van 
danslessen tot rekenspelletjes. Just Dance is in groep 8 zeer favoriet! Ook bij de jongens. 
 
Groep 7: 
Ook in groep 7 wordt er hard gewerkt aan de 21e -eeuwse vaardigheden. De eerste weken van het 
schooljaar zijn we veel bezig geweest met elkaar leren kennen. Nieuwe juffen en een nieuwe 
klasgenote. We hebben dan ook veel spelletjes gedaan, maar de leukste was toch wel om via de 
stoelen ervoor te zorgen dat iedereen, zonder de grond te raken, de klas uit kon komen. Wat 
een samenwerking! Ook zijn we weer begonnen met kleuterlezen en wat is het leuk om de kleuters 
voor te lezen en elkaar te leren kennen. Onze digitale vaardigheden is iedereen aan t ontwikkelen 
door het typeprogramma te volgen. We doen veel met de chromebooks, maar het werken met 
Google Documenten is nog best lastig. Toch iets anders dan Word. Maar met elkaars hulp komen 
we er wel uit! Ook wordt er natuurlijk veel 
gecommuniceerd in groep 7! De stellingen 
van het jeugdjournaal zetten ons regelmatig 
aan tot kritisch denken, leuk om te horen hoe de 
gedachtegang van iedereen is. Ook hebben we 
verhalen aan elkaar doorverteld; vaak was het 
verhaal na 3x doorvertellen erg veranderd! In 
de Kinderboekenweek gaan we creatief aan de slag 
en kritisch denkend: 'Wat als jij in jouw verdere leven 
nog maar 1 vervoersmiddel mag gebruiken, 
welke zou dat dan zijn en waarom?' 
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De groepen 6: 
Deze weken besteden we extra aandacht aan "samenwerken". Dit deden we bijvoorbeeld al tijdens 
de gym. We bouwden een piramide van kinderen. Dat betekent vertrouwen op elkaar, goed naar 
elkaar luisteren en de rust bewaren. Het lukte 
goed. We werken ook nog samen met de 
(ijs)stokjes. De stokjes bepalen met wie je 
samenwerkt (zie foto) ... en dat werkt vaak héél goed. 
We lezen om beurten voor, we luisteren naar elkaar en 
helpen elkaar met de antwoorden. Soms gaat 
het iets minder goed, dan bespreken we dit. Hoe 
kan het beter? Waar gaan we volgende keer 
extra op letten? 
In het thema van de kinderboeken week heeft groep 
6A een gezamenlijke tekenopdracht gekregen 
waarbij samenwerken, sociale vaardigheden, 
problemen oplossen en kritisch denken aan bod 
komen. De kinderen moeten in groepjes van vier een 
plattegrond tekenen van een stuk land waar ze boven 
zweven met de lift van Abeltje. Iedereen heeft hier 
zijn eigen ideeën over, hoe maak je daar nou een 
grote tekening van? Dit ging al erg goed! 
Benieuwd hoe het verder gaat! 
 
Groep 5: 
Het onderwijs bestaat uit communiceren op verschillende manieren. Hoe brengen we als 
leerkrachten onze boodschap over? Hoe communiceren de leerlingen met elkaar? Het is belangrijk 
dat de leerlingen kritisch naar zichzelf durven kijken. We proberen dit regelmatig te stimuleren in 
de groep.  
We hebben met elkaar een aantal gedragsregels afgesproken. Samen leven we deze regels na en 
spreken we elkaar erop aan. Het is fijn om te merken dat dit steeds beter lukt. In groep 5 besteden 
we veel aandacht aan de manier van communiceren. Hoe vraag je iets aan elkaar? Welke toon 
heeft je stem? Hoe kun je antwoorden? We benadrukken dagelijks dat de sfeer in de groep een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Hoe we onderling communiceren is hierin medebepalend! 
 
Groep 4: 
Bij de nieuwe methode KWINK hebben we geleerd hoe je "positief kan communiceren";  
Doe je als Condor, dan......   

• Neem je afstand en denk je na voordat je spreekt 

• Benoem je wat er gebeurt 

• Blijf je vriendelijk 

• Houd je rekening met de gevoelens van de 
ander 

De kinderen hebben dit geoefend door iemand die (nu 
even expres) echt heel irritant zat te doen, bv. zingen of 
met z’n laatje klapperen, vriendelijk te vragen om 
hiermee op te houden en ook aan te geven waarom, goed 
gedaan! 
Tijdens de gymles hebben we geoefend met het 
samenwerken, hoe breng je een ballon met z'n 
tweeën, zonder je handen te gebruiken, naar de overkant? We hebben hele creatieve manieren 
gevonden om dit te doen! 
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Groep 3: 
Samenwerken is een van de belangrijkste skills. De gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de 
interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Er zijn een aantal zaken die de 
kinderen moeten kennen en kunnen om goed te leren 
samenwerken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de 
kinderen goed luisteren naar elkaar en afspraken kunnen 
maken met elkaar. Met Kwink wordt hier goed mee 
geoefend. De kinderen kunnen al goed vertellen hoe het zou 
moeten, maar… in de praktijk is het soms lastiger dan het lijkt. 
Ook tijdens de gym komt het samenwerken veel aan bod. 
De kinderen leren (gelijke) groepjes te maken en werken 
samen tijdens teamspellen zoals bijvoorbeeld estafette.  
Probleemoplossend vermogen Tijdens de Kinderboekenweek 
hebben wij kennis gemaakt met verschillende soorten boeken. 
Eén ervan is André het Astronautje op zoek naar 
Laika. In het boek is Laika in een raket naar de maan gevlogen. 
André en Astromuis bouwen een ruimteschip om haar te redden en het probleem op te lossen. De 
vraag is nu: Hoe komen ze weer terug? Aan de hand van boeken komen de mooiste vragen en 
oplossingen naar boven. 
 
De kleutergroepen: 
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het maken van afspraken om te leren hoe wij 
netjes en respectvol met elkaar om horen te gaan. Zo hebben wij de regels: "Stop hou ermee op!" 
en "Pijn doen is verboden!". Hierdoor weten de kinderen precies hoe zij moeten reageren als een 
ander over een/hun grens gaat. Wij blijven hiermee oefenen. 
Iedere week komen de creatieve vaardigheden aan 
bod tijdens de knutsel- en tekenactiviteiten. 
De kinderen zijn trots op hun eindresultaat. 
Quiver hebben wij gebruikt als programma op de 
tablet om tekeningen tot leven te brengen. 
Misschien ook leuk om thuis even naar te kijken. 
Vanaf vorige week woensdagochtend, lezen de 
kleuters weer gezellig samen met een maatje 
uit groep 7 of 8. 
 
 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Deze week zijn wij echt begonnen aan de Kinderboekenweek met het thema: "Reis mee". 
Wij hebben inmiddels mooie verkeerstorens gemaakt, koffers en eigen vlaggen ontworpen. Verder 
leest de juf spannende verhalen over reizen voor. De kinderen weten hier al heel veel van. 
De letter van de week is de m van muts. 
Belangrijke dagen de komende week:  
Woensdag 9 oktober boekenmarkt 
Vrijdag 11 oktober Circus Salto. (De kinderen moeten deze dag op tijd op school zijn want wij 
vertrekken direct om 8.30 uur) 
In groep 1/2a is Sylvie gestart en in groep 1/2B hebben wij Belinay mogen verwelkomen. Wij 
wensen beide dames veel plezier bij ons op school. 
In groep 1/2A komt iedere dinsdag een stagiaire in de klas helpen. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3A en 3B: 
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Tien dagen lang extra aandacht voor lezen 
en leesplezier! Wellicht heeft u iets gehoord over een kruiwagen of een boekenfiets? Kinderen 
mogen hun lievelingsboek mee nemen naar school. We zullen lekker veel lezen en ook knutselen 
over het thema "Reis mee". Ook hebben wij kern 1 van VLL en blok 1 van rekenen afgerond. Goed 
gewerkt allemaal! De komende weken werken de kinderen aan de hand van het ankerverhaal: De 
dag dat de nacht niet kwam. Ze leren hierbij de letters: n (maan), t (pet), ee (meet), b (been), oo 
(boot). De ouderbrief hierover heeft u al ontvangen. Met rekenen gaan wij aan de slag met de 
volgende doelen: 

• ik kan tellen en de lijnen trekken 

• Ik kan minder tekenen 

• Ik ken de getallenlijn 

• Ik kan tellen tot 10 

• Ik kan tellen en lijnen trekken 

• Ik kan splitsen (4 is 2 en 2) 

 
Komende week hebben we allerlei leuks op het programma. Op dinsdag starten de muzieklessen 
van de vakleerkrachten. Woensdag vindt de Boekenmarkt plaats! Zie voor informatie de bijlage bij 
de nieuwsbrief.  Komende drie weken zijn op donderdag de danslessen. Groep 3A krijgt dinsdag 
bezoek van een huisdier. Helaas ging dit bezoek in groep 3B niet door. Gelukkig wordt er een 
nieuwe afspraak ingepland. Op vrijdag wordt de week heel gezellig afgesloten met een bezoekje 
aan het circus. Zie hiervoor het algemene stukje. Beiden groepen hebben deze vrijdag GEEN gym. 
 
Fijn weekend, juf Demi, juf Carla en juf Aukje 
 

 

Groep 4: 
De Kinderboekenweek is geopend en wat was het spannend, wat zat er in die grote 
koffer..............................? 
Het waren de lievelingsboeken en het reishoedje van de juf, dat is nu het vertelhoedje tijdens de 
Kinderboekenweek. Langs het raam hangen alle boeken die we met elkaar maar ook alleen hebben 
gelezen. We hebben het boek ”over de kleine mol die wilde weten wie er op z'n kop had gepoept" 
gelezen in het Zuid-Afrikaans, best lastig maar wel goed te volgen "die storie van die molletjie wat 
wou weet wie op sy kop gedinges het"! 
Donderdag 3 oktober, bijna dierendag, kregen we bezoek van een hond en haar baas. In de kring 
konden we de hond heel goed zien. We hebben veel geleerd en mochten haar ook aaien. Bijna 
iedereen durfde dat! 
Die dag kregen we ook dansles van juf Esther. We hebben gedanst op klassieke en moderne 
muziek. 
Voor de Kinderboekenweek hebben we een boekenlegger gemaakt en vlaggetjes voor in de klas. 
 
Fijn weekend!  
Juf Danny en juf Henriëtte 
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Groep 5: 
Deze week hebben we het eerste blok van spelling, taal en rekenen afgesloten. Maandag beginnen 
we met blok 2! 
Het klokkijken, zowel digitaal als analoog, is nog lastig. Misschien kunt u dit thuis nog eens 
oefenen? 
Maandag beginnen we met de leesbeurten. Via de klassen app groep heeft u de planning 
ontvangen. 
Vrijdag a.s. gaan we met de kinderen kijken bij het circus Salto. Fonds Alphen en omstreken bestaat 
25 jaar, vandaar deze voorstelling! 
Huiswerk: 
Herhalen de tafel van 3. 
Leren de tafel van 4. 
Goed weekend! 
Juf Ester en juf Nelleke 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Afgelopen week is de Kinderboekenweek van start gegaan. In iedere groep stond een ander 
vervoermiddel. Denk aan een kano, een step, maar ook een kinderwagen vol met boeken. Het 
thema dit jaar is "Op reis". We dansen en zingen op de muziek van "kinderen voor kinderen". 
Verder lezen we natuurlijk veel!  
We bewegen ook goed tijdens de danslessen van Esther in de gymzaal van de BSO. Dit doen we de 
komende drie weken op woensdag. Volgende week is ook de eerste muziekles van de vakdocent, 
leuk! 
We blijven onze plantjes, die in de klas staan van de Naktuinbouw, goed in de gaten houden. 
Groeien ze wel goed en hebben ze wel genoeg water? Bij iedereen is al minimaal 1 plantje 
uitgekomen! 
Tijdens nieuwsbegrip ging het over 4 oktober. We geven onze mening over de extra aandacht die 
dieren krijgen en we bespreken de rechten van de dieren. En wat zijn de verschillen en 
overeenkomsten tussen mensen en dieren? 
Volgende week vrijdag mogen we met alle kinderen naar het circus, leuk! 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 8 oktober toets Engels. 
Jullie hebben allemaal een stencil meegekregen met daarop de datum van de leesbeurt. We starten 
op 14 oktober. Bewaar het stencil goed. De lijst met namen en data hangt ook in de klas. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
De Kinderboekenweek is geopend! Woensdag was de juf met de kano met haar lievelingsboeken 
naar school gekomen en ook de andere juffen hadden een mooi vervoersmiddel mee. Erg leuk dat 
de kinderen ook het lievelingsboek hadden meegenomen en konden vertellen waarom dit boek zo 
vaak gelezen is. Inmiddels hebben wij al mooie plekken op aarde gezocht en leuke 
vervoersmiddelen. Ook komende week staat nog in het teken van de Kinderboekenweek 'Reis 
mee'.  Woensdag is natuurlijk de boekenmarkt! Wie worden de verkopers in groep 7? Donderdag 
gaan we ook kijken welke klasgenoten erdoor gaan naar de volgende ronde van de 
voorleeswedstrijd. 
Afgelopen maandag stonden er moeilijke rekensommen op het programma. Er is een leuk filmpje 
over het oplossen van deze sommen; goed om eens te bekijken met uw kind. De 'staartdeling' 
maken wij op deze manier!  https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k Veel kinderen 
ontdekten dat de kennis van de tafels erg is weggezakt en dat dat toch echt niet handig is. Blijven 

https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k
https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k
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oefenen dus, zet bijv. een leuke app op je telefoon of tablet. De eerste gedichten zijn al 
voorgedragen, erg leuk en goed geoefend allemaal! 
Denk ook nog aan het maken van de vredesposter. Ma 14 okt moet het ingeleverd zijn! 

Volgende week is de stage driedaagse van juf Juul. Zij is er op dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf 
Yvonne is woensdag en vrijdag in de groep. Vrijdag gaan we ook naar het circus (lopend), die dag 
gaan we niet gymmen.  
Huiswerk:  
Di 8 okt: inleveren huiswerkblad 
Woe 9 okt: geschiedenistoets 
En natuurlijk zijn er weer 5 kinderen aan de beurt voor het voordragen van het gedicht. 
 
Fijn weekend en tot maandag! 
 

 

Groep 8: 
We hebben deze week de eerste rekentoets gemaakt. Dat was wel even zweten hoor, maar de 
resultaten mochten er zijn! 
Ook werd de Kinderpostzegelactie beëindigd. Er is weer veel verkocht, TOP!! 
Natuurlijk kwam dierendag ook uitgebreid aan de orde. Wie heeft dierendag bedacht en waarom. 
We zijn begonnen met de boekenbeurten en met het voorlezen in het kader van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Volgende week kiezen we een vertegenwoordiger voor in de Kinderraad! En 
natuurlijk ook een reserve kandidaat. 
Huiswerk: 
Woensdag 09-10: Toets Natuur hoofdstuk 1 
Donderdag 10-10: Engelse woordjes les 3 
Vrijdag 11-10: Kopieerblad Spelling 
Boekenbeurten: 
Maandag 07-10: Britt, Freek 
Dinsdag 08-10: Abel, Linda 
Woensdag 09-10: Lennard, Douae 
Donderdag 10-10: Stella, Bloem 
Vrijdag 11-10: Joy, Amin 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
5-10 Daisy Broekhuizen (2009) 7 

6 Finn Keijzer (2013) 3A 

7 Hamza Abdalli (2010) 6A 

9 Bo van Goozen (2010) 6B 

9 Jake Wesselman (2014) 1/2B 

9 Mike Wesselman (2014) 1/2A 

10 Britt Schoenmaker (2009) 6B 

11 Dane du Prie (2011) 4 
 

 
Ingezonden bericht: 
 

De LUMC Wetenschapsdag op zondag 6 oktober. 
 
https://www.lumc.nl/over-het-lumc/agenda/LUMC-Wetenschapsdag-Maak-kennis/ 
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