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Algemene informatie: 

 

Nieuwsbrief voor twee weken. 
Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Nummer 18 wordt op 7 februari verzonden. 
Oudercafé en open dag. 
Bij deze nieuwsbrief treft u een aankondiging voor het oudercafé en een m.b.t. de open dag aan.  
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  27-01 Wekelijks overleg directeur/IB-er. 

dinsdag  28-01 Overleg directie met gedragsspecialist(en). 

woensdag  29-01 * 

donderdag  30-01 De school is gesloten in verband met de landelijke acties in PO en VO. 

vrijdag  31-01 De school is gesloten in verband met de landelijke acties in PO en VO. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
In het kader van de Nationale voorleesweken gaan wij de komende weken veel aandacht besteden 
aan boeken, voorlezen, gedichten, versjes etc. De komende week staat het boek “De moppereend” 
centraal. 
Omdat het een korte week is, op donderdag en vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met de 
Landelijke Onderwijsstaking, proberen wij de opdrachten een beetje eenvoudig te houden. 
De weken daarna zullen wij iedere week een ander boek centraal stellen waarbij wij diverse 
opdrachten bedenken. 
De letter van deze weken is de letter t van tak. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Adam is deze week begonnen in groep 1A. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Groep 1A heeft afgelopen maandag samen met de bejaarden van Googherweide een leuke 
bewegingsles gedaan. Lekker gespeeld met de parachute, pittenzakken en gezellige zangspelletjes 
gedaan. Het was een groot succes! 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3A en 3B: 
Deze week hebben wij heel hard ons best gedaan tijdens de Cito toetsen. Ook hebben wij alle 
letters herhaald en met een wandeldictee en een letterfeestje kern 6 afgesloten. Wij zijn inmiddels 
gestart met kern 7 van veilig leren lezen. De ouderbrief van kern 7 heeft u al ontvangen. De 
kinderen zijn enorm enthousiast over de leerlingsoftware: Leesturbo. Ook thuis kan er lekker 
geoefend worden!  
Met rekenen zijn we bezig met rijtjessommen en met rekenen met geld. Wat zou je willen kopen en 
hoeveel geld zit er in je spaarpot? Hoe kun je betalen? En wat houd je over?  
Volgende week donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari is de school gesloten in verband met 
een staking van het onderwijs.  
Fijn weekend allemaal.  
 
Groetjes,  
De juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van juf Anneroos, ze heeft haar stageperiode bij 
ons goed afgesloten en gaat vanaf februari aan de slag in groep 7, ook op de Elckerlyc. 
CITO rekenen en begrijpend luisteren zijn af, nu alleen nog woordenschat en begrijpend lezen. 
Tussen de Cito-toetsen door, waren er ook momenten om af en toe even lekker te bewegen in de 
klas en dat deden we d.m.v. een liedje of een filmpje waarin we bepaalde oefeningen moesten 
uitvoeren. Ook zijn we weer verder gegaan met de knutsel 'vogels in de winter' en hebben we 
besproken waarom de vogels extra voedsel nodig hebben in de winter en hoe wij ze kunnen 
helpen.  
Met Atlantis zijn we begonnen met het blok Eet Smakelijk! Het boek Otje staat nu centraal en deze 
kennen we al! 
De IJstijdtassen staan nu in de klas, samen met de inschrijflijst. Als uw kind een keertje mee wil/ 
mag, graag invullen op de lijst. 
 
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Vandaag hebben we de spellingtoets van blok 4 gemaakt. We hebben opdrachten gemaakt over 
het vinden van de persoonsvorm, het bijvoeglijk naamwoord en het zelfstandig naamwoord. Best 
lastig! Volgende week gaan we er verder mee oefenen. 
We zijn deze week gestart met "spontaan vetellen". Iedereen luistert met veel plezier naar elkaar. 
De planning zullen we u sturen, handig om even mee te kijken wanneer uw kind aan de beurt is! 
Volgende week gaan we verder met de cito toetsen. De cito spellingtoets staat dan op het 
programma. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6A en 6B: 
Wat hebben we weer hard gewerkt deze week. Cito rekenen, begrijpend lezen en de individuele 
leestoetsen zijn allemaal aan bod gekomen. In groep 6b lezen we nog de teksten van Avi en maken 
we nog het derde deel van de Cito Begrijpend lezen. Verder hebben we met taal gewerkt aan open 
vragen stellen, antwoord zoeken op die vragen en met die antwoorden zelf een informatieve tekst 
schrijven. Dit was lastiger dan we dachten, maar we zijn er wel goed mee bezig geweest, knap 
hoor! 
Met spelling staat dit blok het Theewoord en Caféwoord centraal. Ook oefenen we nog met 
voegwoorden en werkwoordspelling.  
Woensdag heeft groep 6A met natuur het opnieuw gehad over de bosbranden in Australië en de 
gevolgen ervan voor de dieren. De kinderen hebben a.d.h.v. bronnen geleerd wat er wordt gedaan 
om de koala's te redden. Hierbij kwamen ook de ICT-skills om de hoek kijken.  
De portretten tijdens de handvaardigheidles worden steeds mooier! We zijn benieuwd naar het 
eindresultaat. 
In groep 6b behandelen we tijdens Kwink de "Oversteektechniek". Het lijkt een beetje op: "Stop, 
denk, doe", zoals we al eerder hebben besproken. We zeggen als we het niet eens zijn of ruzie 
hebben: "stop, word rustig en luister, steek over en verander samen de situatie". Het gaat erom dat 
je je verplaatst in de situatie van de ander. Goed meegedacht allemaal! 
Volgende week gaan de leerkrachten op donderdag en vrijdag staken dus is de school dicht. De 
boekenbeurten van Dewi en Anouk worden verplaatst naar een ander tijdstip in overleg met de 
leerling. In groep 6b stonden er géén boekenbeurten gepland op die dagen. 
27-1 Aya en Julia 
28-1 Justin en Jay 
29-1 Jaivy en Tess 
Huiswerk: Werkblad ruimtewezen tekenen 
 
Fijn weekend, groetjes de juffen van groep 6! 
 

 

Groep 7: 
Dat was weer een afwisselend weekje! Drie halve ochtenden cito rekenen, maar ook hebben we 
foto's gemaakt van de omgeving en kaasgemaakt. Wat was het leuk om de omgeving rondom 
school te bekijken door een camera. Ineens zie je dingen waar je normaal overheen kijkt. Ook is er 
gebruik gemaakt van verschillende standpunten. Bij de leukste foto's gaan we een bericht 

schrijven; het is tenslotte nog steeds een taalhoofdstuk waar we aan werken 🙂! Vergeet niet om 
de foto die met de eigen telefoon is gemaakt naar juf Marian te mailen. 
Ook het kaasmaken was weer eens heel wat anders! Nu is het wachten totdat de kaas weer 
terugkomt naar school om te proeven. 
 
Volgende week een korte week door de staking op donderdag en vrijdag! Maandag komt de 
jeugdarts; wij gaan die dag wel gewoon gymmen, maar in de middag i.p.v. de ochtend. Op dinsdag 
en woensdag staat de cito spelling op het 'menu' en dinsdag is de laatste stagedag van juf Juul en 
komt haar opa een gastles geven. Vervelen doen wij ons zeker niet! 
 
Huiswerk: 
De week van 27 jan: 
-Boekenbeurten voor: Luciën, Dana en Daisy 
-Dinsdag inleveren huiswerkblad Spelling 
-Woensdag taaltoets Flits 
De week van 3 feb: 
-Boekenbeurten voor Kara, Mila, Angel, Quinten, Doutzen, Kaelyn en Fien 
-Dinsdag verkeersborden; blz 6 + 7 
 
 Goed weekend, de juffen 
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Groep 8: 
Deze week hebben we veel goede gesprekken gehad en hard gewerkt. Tussendoor hadden we tijd 
voor een spelletje. Met muziek hebben we met muziekinstrumenten geluiden bedacht bij een 
verhaaltje. Volgende week komt de uitvoering; we zijn benieuwd. 
Deze week zijn ook de definitieve adviezen mee naar huis gegaan. Vanaf 1 februari kunt u 
inschrijven bij de school van uw keuze. 
Huiswerk: 
Woensdag 29 januari topo toets H.4: het Midden – Oosten 
  
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 

24-1 Tycho van Klink (2012) 5 

24 Marwa Zelliji (2010) 6B 

29 Milow Hogenboom (2015) 1/2B 

30 Fabiënne van Harten (2013) 3A 

30 Lina Warmerdam (2013) 3B 

31 Yara Farossi (2010) 6A 
 

 

 

 

 
 

 


