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Nieuwsbrief nummer 16
Schooljaar 2019 -2020

Algemene informatie:
Oudercafé! Woensdag 5 februari 2020.
De inrichting van ons jaarlijkse oudercafé wordt deze keer heel anders.
Wij nodigen u uit voor:
De allereerste Elckerlyc “Oudercafé Pub Quiz”!
Doe mee en schrijf je in!
Bij deze nieuwsbrief is een informatieflyer gevoegd.
Open huis.
Op donderdag 6 februari houden wij open huis voor ‘nieuwe gezinnen’. Mocht u in uw omgeving
ouders kennen die een school voor hun kind zoeken, dan zouden wij het erg op prijs stellen indien u
bijgevoegde folder zou willen delen.
Met ingang van dit jaar worden de flyers niet meer huis aan huis bezorgd, maar loopt de
aankondiging via u als ouders en via de websites en Facebook.
Dank voor uw medewerking!
De Nationale Voorleesdagen 2020.
Voorlezen is een feestje! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag
samen een prentenboek bekijkt. Voorlezen stimuleert de fantasie. Daarnaast heeft voorlezen een
positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen
en niet lang genoeg mee doorgaan! Van woensdag 22 januari t/m 1 februari vinden de Nationale
Voorleesdagen plaats. Er wordt dan vooral aandacht besteed aan het stimuleren van voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen en daarom door anderen worden voorgelezen. Voor 2020 is
"Moppereend" (Lemniscaat) verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Naast dit boek werden negen
andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboek TopTien van De Nationale Voorleesdagen
2020 vormen. Dit zijn boeken die naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende
aanknopingspunten bieden voor interactie met jonge kinderen. Wij hebben ze ook en gaan er met
veel plezier mee aan de slag! Zie voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld de Prentenboeken Top 10,
het Prentenboek van het jaar en voorleestips, http://www.nationalevoorleesdagen.nl
We starten de Voorleesdagen komende week met de hele school, want ook in de bovenbouw genieten
de kinderen dagelijks van een voorleesmoment!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters

Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

20-01
21-01
22-01
23-01
24-01
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MT-vergadering.
Bouwvergadering.
Training Gynzy voor het team.
*
Verzending nieuwsbrief 17.
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Groepsinformatie.
Groep 1/2A, 1/2B en 2:
Deze week zijn wij nog volop bezig geweest met uitvinden. Groep 2 heeft hele leuke machines
getekend en gemaakt van kosteloos materiaal en elektriciteitsdraad. In groep 1 hebben wij
machines van klei gemaakt en kunstwerken van draadjes.
De nadruk lag verder deze week op kettingreacties waarover wij filmpjes hebben bekeken en deze
hebben wij proberen na te maken in de klas. Dat viel nog niet mee!
Ook doen wij regelmatig proefjes in de groep, waarbij wij vaak iets nieuws ontdekken (bijvoorbeeld
een schaar en schroevendraaier magnetisch maken). Wij hebben ook een parcours met de bluebots
geprogrammeerd. Dat was nog even goed nadenken.
De letter van de week is nog een keer de e van emmer. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte
welkom.
Groep 1A gaat maandag naar het zorgcentrum Jacobus om daar te bewegen en dansen met de
bejaarden. Wij hebben daar zin in. De komende week sluiten wij het thema "Uitvinden" af.
Fijn weekend allemaal, de kleuterjuffen

Groep 3A en 3B:
Deze week hebben wij de Cito Woordenschattoets bij de leerlingen afgenomen. Ze hebben heel
geconcentreerd meegedaan, knap hoor!
Daarnaast hebben wij de ui van muis, de f van duif en de ei van geit geleerd en hebben daarmee
kern 6 afgerond.
Alle letters zijn aangeboden en volgende week vindt er een toetsmoment plaats. Naast de
letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en we
nemen een letter- en een woorddictee af. Op deze manier wordt duidelijk wat de leerlingen al
beheersen en waar we nog extra mee kunnen oefenen.
Vanaf volgende week woensdag tot en met zaterdag vinden de Nationale Voorleesdagen plaats.
We zullen dan extra aandacht besteden aan prentenboeken en verhalen. Naast dat de kinderen nu
zelf leren lezen, vinden ze het ook nog heerlijk om te worden voorgelezen of om samen te lezen.
Met rekenen zijn we deze week verder gegaan met sommen maken en bedenken bij plaatjes en
hebben wij aandacht besteed aan het klokkijken van hele uren. Dit ging al best goed.
Fijn weekend allemaal, de juffen van groep 3

Groep 4:
Deze week hebben we CITO-spelling gedaan, de D(rie) M(inuten) T(oets) lezen afgerond en gestart
met CITO rekenen, goed gewerkt allemaal, volgende week gaan we ermee verder. Het blok 'op
stap' van Atlantis hebben we afgesloten en we zijn gestart met het nieuwe blok 'eet smakelijk’.
Ook hebben de kinderen een woordenlijst meegekregen om thuis extra te kunnen oefenen. Dit zijn
woorden die tijdens de taallessen naar voren komen.
In de klas hebben we nu een IJstijdtas, de kinderen worden uitgenodigd om op woensdag eens mee
te gaan met IJsclub Alkemade naar de schaatsbaan in Leiden, opgeven kan via de website. Per
week kunnen er twee kinderen mee. In de tas zitten alle benodigdheden voor een middagje
schaatsen.
Na een inspirerende medewerkersavond over onder andere bewegend leren én de vraag van de
groep aan de kinderraad om meer te sporten op school, zijn we in de groep begonnen met
tafeljoggen. Elke dag oefenen we al joggend een tafel en we komen onderweg van alles tegen!
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny

Nieuwsbrief 2019- 2020

3

Groep 5:
Vanaf volgende week woensdag gaan we starten met "Spontaan Vertellen". Het is de bedoeling
dat de kinderen een voorwerp van huis mee nemen en daar een paar minuten in de klas over
vertellen. De opdracht is vooral gericht op spontaan vertellen. Wel is het handig om misschien thuis
even kort door te spreken waarom het kind voor dit voorwerp heeft gekozen. Waar dient het
voorwerp voor, wat kun je ermee doen? Waarom is het voor jou bijzonder? Er hangt een planning
in de klas waarop de kinderen zelf aan mogen geven wanneer hun vertelbeurt is. We kijken uit naar
de verhalen!
De komende weken werken we over Eskimo's, oefenen we met tegenwoordige tijd en verleden tijd
en maken we dagelijks een onderdeel behorende bij de cito toets. We hebben inmiddels begrijpend
lezen en de woordenschat toets afgerond.
Blijft u thuis ook de tafels oefenen?
Goed weekend, de leerkrachten van groep 5

Groep 6A en 6B:
Deze week hebben we weer hard gewerkt aan de Citotoetsen. Tussendoor is er gelukkig tijd voor
een spelletje of een dansje om weer even te ontspannen. In groep 6b ging het deze week tijdens de
les van Kwink over de rust in jezelf vinden. We gebruiken de "zelfontspanner" en dat is "Je bent
hier, Nu is nu, Adem in, Adem uit en Kom tot rust". We bedachten ook manieren om tot rust te
komen. Even een boek lezen, kijken naar een filmpje over vissen in een aquarium of iets voor jezelf
doen, bijvoorbeeld in het winterboekje van yurls. Een aantal kinderen van groep 6a is deze week op
donderdag weer naar de "overkant" geweest om spelletjes te doen met de bewoners van de
Jacobus. Het was weer gezellig!
De les van Nieuwsbegrip ging over "Meneer Aart". We keken naar stukjes van de programma's
waar hij aan meegedaan heeft. Verdrietig nieuws dat hij is overleden, maar hij heeft veel mooie
herinneringen achter gelaten. Denk bijvoorbeeld aan Sesamstraat. Daar heeft hij 34 jaar aan
meegewerkt.
Groep 6A kreeg deze week een vervolgles op de linosnede en is begonnen met portrettekenen. De
eerste schetsen staan op papier, zodra dit klaar is gaan we ze afwerken met houtskool om in de
tinten van zwart, wit en grijs te blijven. Het is tegelijkertijd een goede oefening voor het leren van
fouten maken en doorzetten 😉!
De boekenbeurten zijn komende week voor de volgende kinderen:
Maandag 20-1: Lana en Jena
Dinsdag 21-1: Kick en Nienke
Woensdag 22-1: Olivier en Nikki
Donderdag 23-1: Elin en Storm
Vrijdag 24-1: Duuk en Abby
Huiswerk: Kopieerblad spelling werkwoorden, tegenwoordige en verleden tijd.
Inleveren: groep 6a dinsdag 21-1, groep 6b woensdag 22-1.
Prettig weekend!
De juffen.
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Groep 7:
Dat was weer een week hard werken! De Cito Woordenschat en Begrijpend Lezen zijn afgenomen,
er is Avi en dmt gelezen en dan hadden we ook nog de 'gewone' rekentoets en het
verkeersbordentoetsje. Natuurlijk hebben we ook nog andere dingen gedaan dan toetsen! De
vader van Dione heeft ons verteld over zijn werk als sportfotograaf, we hebben buiten gerend
tijdens het rekenen, pinguïns gemaakt van klei, lekker gegymd en ook juf Juul heeft leuke lessen
gegeven deze week. Ook hebben we post gekregen van Elize uit Frankrijk.
Volgende week gaan we de Cito Rekenen afnemen. Donderdagochtend gaan we kaas maken in de
klas. Ook al houd je niet van kaas; dan is het nog steeds interessant om te zien hoe het gemaakt
wordt. Op woensdag komt juf Dyonne voorlezen in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Het
is een gezellige drukte in januari!
Huiswerk:
- Dinsdag toetsje verkeersborden blz. 4 + 5
-Typen, typen, typen!
-Boekenbeurten voor: Amy, Seth, Jan en Britt.
Gezellig weekend!

Groep 8:
We zijn klaar met de M8 Cito-toetsen, wat is er hard gewerkt! Dus nu kunnen we aan de
adviesbladen beginnen. Die gaan volgende week met een begeleidende brief mee naar huis. Het
adviesblad heeft u nodig om uw kind in te schrijven op een school voor voortgezet onderwijs.
Op vrijdagochtend 7 februari gaan we naar museum Boerhaave in Leiden. We zoeken ouders die
willen rijden en in het museum een groepje willen begeleiden. Heeft u tijd en zin, geef u dan op bij
de juffen.
Huiswerk:
Woensdag 22-01: Toets Aardrijkskunde hoofdstuk 3
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje

De jarige(en):
17-1
19
21
22
22
23
24
24

Nezih Davulcu (2014)
Ilyas Zelliji (2012)
Liza Valentijn (2015)
Medy van der Meer (2012)
Vince van Wijck (2011)
Anoek van der Meer (2010)
Tycho van Klink (2012)
Marwa Zelliji (2010)
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