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Algemene informatie: 
 

Kinderboekenweek – Boekenmarkt. 
Alles kost hier maar een beetje. Kom eens kijken op mijn kleedje. 
Vooraf was het stiekem best een beetje spannend. Is er wel voldoende animo? Gaat het allemaal 
goed met het geld? Dit gevoel verdween direct toen de kinderen ‘s ochtends met hun boeken en 
kleedjes binnen kwamen. Hoe laat is de boekenmarkt? Mogen we ons kleedje al inrichten? Wil jij met 
mij meedoen? Allereerst was het de beurt aan de kleuters met hun maatjes uit de groepen 7 en 8. Er 
werd super geholpen met de keuze en de betalingen en ondertussen werd er alvast handig ‘gespot’ 
wat er te halen viel. De keuze was reuze! Het mooist waren de momenten waarop de kinderen te 
midden van hun kleedjes en de verkoop alvast stiekem wegdroomden in hun nieuwe aanwinst(en). 
Boekpromotie, leesplezier en niet te vergeten... winkeltje spelen! Wij kijken terug op een gezellige 
Boekenmarkt. Als klap op de vuurpijl heeft iedere groep, mede namens de ouderraad, een nieuw 
(voorlees)boek gekregen. Hartstikke leuk.  
Bedankt allemaal en veel leesplezier! 
 
Circus SALTO. 
Vandaag hebben alle kinderen een voorstelling van circus SALTO bijgewoond. Grappig, goed en soms 
zelfs hilarisch!  
Namens de kinderen wil ik FONDS ALPHEN (in het kader van hun jubileum) hartelijk bedanken voor dit 
cadeau! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weekagenda: 
 

maandag  14-10 MT vergadering 14.45 uur. 

dinsdag  15-10 Speelgoed mee groepen 1/2. 

woensdag  16-10 * 

donderdag  17-10 * 

vrijdag  18-10 Start herfstvakantie om 14.00 uur verzending nieuwsbrief 06. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Afgelopen week hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met een gezellige boekenmarkt. De 
kleuters mochten met hun leesmaatje van groep 7 of 8 op school langs de kleedjes. 
Vandaag zijn wij naar circus Salto geweest. Wat was het een fantastische voorstelling. Hulpouders 
bedankt voor het meelopen. 
De komende week sluiten wij het thema "Op reis" af met nog een paar knutselwerkjes. Na de 
vakantie begint het nieuwe thema "Gevaarlijk". 
Deze week hebben wij weer een nieuwe letter. Het is de r van ree. 
Op dinsdag 15 oktober is het speelgoeddag. De kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen. 
Willen jullie erop letten dat het speelgoed niet snel stuk kan gaan en ook niet uit kleine onderdelen 
bestaat. 
Op donderdag 31 oktober gaan de kleuters kijken naar de voorstelling "Ella een swingend eendje". 
Deze voorstelling vindt plaats op de Roelevaer. Hulpouders worden via de klassenapp gevraagd. 
In groep 1/2A zijn Sylvie en Stefan begonnen en in groep 1/2B is Belinay gestart. Wij wensen ze veel 
plezier bij ons op de Elckerlyc.  
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen. 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Deze week hebben wij gewerkt over de letter n, t, ee en b. We hebben weer goed geoefend om de 
letters onder de knie te krijgen en te schrijven in schrijfletters. Daarnaast hebben de kinderen een 
eigen boek uit de bibliotheek mogen kiezen, zodat zij in de klas zelfstandig kunnen lezen. Met 
rekenen zijn wij gestart met het splitsen van getallen. Dit gaat al best goed. De komende weken 
zullen we hierop doorbouwen.  
Afgelopen dinsdag kwam in groep 3a een hond in de klas. We weten nu goed wat er nodig is om de 
hond goed te verzorgen. Ook mocht hij zoeken naar verstopte brokjes. 
Woensdag hebben wij een superleuke boekenmarkt gehad. De kinderen waren erg enthousiast 
over hun nieuwe aankopen. Veel kinderen hadden boeken en een kleedje mee en het handelen met 
geld kwam aan bod. Het was een groot succes!  
We hebben de week gezellig afgesloten met een circusvoorstelling, leuk hoor.  
Vrijdag 18 oktober start de herfstvakantie om 14.00 uur.  
 
Fijn weekend allemaal. 
De juffen van groep 3  
 

 

Groep 4: 
We zijn inmiddels gestart met blok twee van taal, het thema is "Onderweg", wat fantastisch 
aansluit bij het thema van de Kinderboekenweek "Op reis" en het Atlantis-thema "Op weg". Bij het 
thema horen nieuwe woordenschatwoorden, deze vindt u in de volgende link. 
file:///L:/Digiborden/Groep%204/Taal/thema%20onderweg/2%20-
%20Woordkaarten%20thema%20''Onderweg''%20-%20Les%201%20&%20Les%205.pdf 
De kinderen hebben de papieren versie meegekregen samen met de doelenposter van rekenen blok 
twee over de dierentuin. 
Het was een gezellige boekenmarkt, afgelopen woensdag, er werd volop gehandeld en de kinderen 
gingen enthousiast naar huis met hun zelf gekochte, nieuwe boeken, leuk, nu lekker lezen allemaal! 
Afgelopen week is ons stagiaire Anneroos drie dagen bij ons in de klas geweest en heeft ze een 
aantal leuke lessen gegeven. 
Donderdag hadden we voor de tweede keer dansles. We hebben de volksdans van vorige week 
weer geoefend. Het gaat steeds beter. 

file://///ssba-fs01/Elckerlyc/Leraren/Digiborden/Groep%204/Taal/thema%20onderweg/2%20-%20Woordkaarten%20thema%20''Onderweg''%20-%20Les%201%20&%20Les%205.pdf
file://///ssba-fs01/Elckerlyc/Leraren/Digiborden/Groep%204/Taal/thema%20onderweg/2%20-%20Woordkaarten%20thema%20''Onderweg''%20-%20Les%201%20&%20Les%205.pdf
file://///ssba-fs01/Elckerlyc/Leraren/Digiborden/Groep%204/Taal/thema%20onderweg/2%20-%20Woordkaarten%20thema%20''Onderweg''%20-%20Les%201%20&%20Les%205.pdf
file://///ssba-fs01/Elckerlyc/Leraren/Digiborden/Groep%204/Taal/thema%20onderweg/2%20-%20Woordkaarten%20thema%20''Onderweg''%20-%20Les%201%20&%20Les%205.pdf
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Vrijdag brachten we een bezoek aan het circus. Wat een superleuke afsluiting van deze week! 
 
Fijn weekend, juf Danny en juf Henriëtte 
  

 

Groep 5: 
Vandaag hebben we een bezoek gebracht aan het circus! Het was erg leuk. 
Deze week hebben we muziekles gehad van meester Wim. We hebben lekker gezongen en 
donderdag met juf Esther een volksdans geleerd. Na even oefenen ging dat al best goed! Volgende 
week gaan we er mee verder. 
Met aardrijkskunde hebben we onze eerste toets gemaakt. De toets ging over plattegronden. Wat 
staat er wel op en wat teken je er niet op? Wat heb je nodig om een plattegrond te maken? 
Leerzaam om zo naar de omgeving te kijken! 
Volgende week zijn de verkiezingen voor de Kinderraad. De kinderen die het leuk vinden om zich 
aan te melden voor de kinderraad mogen een affiche maken. In de loop van volgende week mogen 
ze dan hun affiche toelichten. Op donderdag kiezen we een vertegenwoordiger. 
Huiswerk: 
Dinsdag: Oefenen de tafel van 5. 
De leesbeurten. 
 
Goede weekend! 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Deze weken hebben we de toets van het eerste blok van rekenen gedaan. Zowel op papier als op de 
chromebooks. Ook voor Nieuwsbegrip en Engels hebben we de eerste toets gemaakt. Hard gewerkt 
hoor! Dinsdag waren de eerste muzieklessen, we hebben gezellig gezongen met meester Wim. Ook 
de voorbereidingen voor toneel volgende week vrijdag zijn in volle gang, we hebben er zin in!  
Woensdag hebben we weer gedanst met juf Esther en hebben we een volksdans geleerd. Dit was 
nog best lastig maar wel erg leuk! Woensdagmiddag hebben bijna alle kinderen verkocht of 
gekocht op de boekenmarkt. Het zag er erg gezellig uit en er valt weer veel nieuws te lezen. Vrijdag 
was er een invaljuf voor de klas (6A) en zijn we naar het circus geweest, wat was dat leuk zeg! 
 
Volgende week beginnen de eerste leesbeurten. Op maandag zijn dat Abby en Anoek, op dinsdag 
Danique en Tess, op woensdag Romijn en Kick, op donderdag Larissa en Puck. en op vrijdag 
Daphne en Olivier. De andere kinderen zijn na de herfstvakantie aan de beurt.  
Op dinsdag 15 oktober gaan we met alle kinderen van groep 6 naar Naktuinbouw. De kinderen 
moeten allemaal op de fiets komen die dag zodat we er fietsend heen kunnen.  
 
Het huiswerk:  
Groep 6A en 6B: woordzoeker hoofdstuk 2 les 1 van taal: Pronkstukken 
 
Fijn weekend, de juffen van groep 6! 
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Groep 7: 
Deze week stond natuurlijk ook nog in het teken van de 'Reis mee' en kinderboeken. We hebben 
allerlei informatie opgezocht over verschillende landen, hebben de 2 beste voorlezers uit onze klas 
geselecteerd (Gefeliciteerd Mees en Elize! Dinsdag gaan we kijken wie de beste voorlezer van onze 
school wordt) en natuurlijk de boekenmarkt. Wat was het leuk en gezellig. Eerst hebben de 
kinderen de kleuters begeleid bij het rondlopen langs alle kleedjes vol met boeken en daarna 
mochten ze zelf aan de slag. Er is veel gekocht, verkocht, onderhandeld en gerekend. Zeker een 
succes. Ook hebben we een boek voor in de klas gekregen: Ondergedoken als Anne Frank. 
Tussendoor hebben we ook het eerste blok van taal en rekenen afgesloten. 
 
Volgende week kiezen we woensdag onze vertegenwoordiger voor de kinderraad. Wil je meedoen, 
bedenk dan goede plannen om mee te nemen naar de kinderraad. Vrijdag is er weer toneel.   
Volgende week beginnen we bij taal aan het hoofdstuk 'Familie'. We gaan aan de slag met 
stambomen, uitdrukkingen over familie en de herkomst van Nederlandse achternamen.  
Het zou erg leuk zijn als de kinderen geboortekaartjes of andere familieberichten, stambomen, 
familiewapens, etc. meenemen. 
Ma 14 okt: Inleveren vredesposters, gedicht Angel 
Di 15 okt: Topotoets België/Luxemburg, gedicht Seth 
Woe 16 okt: Verkiezing kinderraad, gedicht Chiel 
Don 17 okt: juf Yvonne voor de groep, gedicht Evy 
Vrij 18 okt: juf Marian voor de groep, gedicht Lana. 
 
Op naar de herfstvakantie! Fijn weekend, juf Marian en juf Yvonne 
 

 

Groep 8: 
We hebben deze week de Kinderboekenweek afgesloten met een heuse boekenmarkt. De 
leerlingen mochten op een kleedje hun oude boekenverkopen aan andere leerlingen van de school. 
Erg leuk! Ook hebben we in het kader van de Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd gehouden 
in de groepen 7 en 8. In onze groep kwam de volgende top 3 tot stand: 
1 Lennard, 2 Joy en 3 Féline. Volgende week nemen zij het op tegen de toppers uit groep 7 en wordt 
uiteindelijk de voorleeskampioen van de Elckerlyc gekozen. Deze gaat dan door naar de volgende 
(regionale) voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd.  
Op vrijdagmiddag zijn we naar circus Salto geweest, wat een spektakel. En wat fijn dat we extra 
begeleiders mee hadden om de boel in goede banen te leiden. Hartstikke bedankt!! 
Boekenbeurten: 
Maandag 14-10: Kornelia, Hamza, Armin 
Dinsdag 15-10: Nick, Zakariya 
Huiswerk: 
Maandag 14-10: Inleveren Vredesposter 
Woensdag 16-10: Topo-toets 2 
Donderdag 17-10: Toets verkeer 
Vrijdag 18-10: Kopieerblad rekenen 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): 
 

11 Dane du Prie (2011) 4 

12 Hanin Altamro (2012) 4 

12 Sam Rijkelijkhuizen (2009) 7 

18 Maey van Haag (2011) 5 
 

  

 

 
 
 
 
 

Informatie van derden. 
Scouting. 
50e Herfstdropping van Scouting ‘63 18 oktober 2019 organiseert Scouting’63 weer een 
herfstdropping en niet zomaar één, maar een extra spannende 50-jarige editie. De dropping staat 
in het teken van: ‘De geest van Baden-Powell’.  
De deelname is voor kinderen van 5 t/m 12 jaar oud en de kosten zijn €3,50 euro per persoon.  
Voor de dropping verzamelen we vanaf 18:30 uur in het clubgebouw, gelegen aan Kerklaan 102 in 
Leimuiden. 
Is dit echt iets voor jou? Meld je dan snel aan met je vrienden via het online inschrijfformulier. Deze 
is te vinden op www.scouting63.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de Herfstdropping. 
Vul het inschrijfformulier voor 15 oktober in. Hopelijk tot 18 oktober! 
 
Mvg Yvanka 
Namens de activiteitencommissie van scouting'63 
 

 

 

http://www.scouting63.nl/
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