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Algemene informatie: 

 

Inloop. 
Tot het eind van het schooljaar hanteren wij het huidige inloopmoment bij de start van de schooldag. 
De kleuters kunnen vanaf 8.20 tot 8.40 naar binnen. De kinderen worden zoveel mogelijk door de juf 
opgehaald bij het hek. Voor de kleuters geldt ook een uitloopmoment vanaf 13.45 uur. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen en gaan op de reguliere tijd 
naar huis. 
Afsluiting schooljaar. 
Woensdag 8 juli houden we een feestelijke afsluiting van het schooljaar. Helaas kunnen we natuurlijk 
niet alle activiteiten compenseren die niet zijn doorgegaan, maar we gaan er wel iets gezelligs van 
maken. 
Ik heb nog even de hoop gehad dat wij deze afsluiting van het schooljaar samen met u zouden kunnen 
vieren (Ook om u te bedanken voor de ‘thuiswerkperiode’). Ik verwacht echter niet dat de huidige 
maatregelen nog voor het eind van het schooljaar zullen worden versoepeld. 
De kinderen van groep 8 volgen een ander (eigen) programma: iets extra’s voor de schoolverlaters! 
Eindgesprekken. 
Maandag a.s. bespreek ik met het managementteam hoe wij de laatste serie 10-minutengesprekken 
kunnen organiseren. U krijgt hierover zo snel mogelijk een bericht. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  22-06 Na schooltijd: MT-vergadering. 

dinsdag  23-06 * 

woensdag  24-06 Start lessen sportcoach (indien het weer het toelaat). 

donderdag  25-06 ’s Avonds: ouderraadvergadering. 

vrijdag  26-06 Studiedag team. 
Onderwerpen: analyses laatste toetsperiode, groepsbesprekingen en 
groepsoverdracht. 
Verzending nieuwsbrief 26. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
De afgelopen week hebben wij het thema "Stippen" afgerond.  
Op woensdag en donderdag is iedereen op z'n allermooist op de foto gekomen. Binnenkort krijgt u het 
resultaat te zien. 
Inmiddels komen wij weer goed in het dagelijkse ritme van naar school gaan. Ook de (nieuwe) 
kinderen gaat het steeds makkelijker af. 
De letter van de week is de g van gum, spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Het schoolreisje van woensdag 24 juni gaat helaas niet door. Hiervoor in de plaats komt een andere 
feestelijke activiteit waar binnenkort meer informatie over volgt. 
Volgende week vrijdag, 26 juni, zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag.  
Akram, Jana, Marie-Rose, Tijs, Thijme, Lizz, Ise, Huzail, Quincy, Teijler, Robby, Nick, Mette en Luuk zijn 
begonnen bij ons op de Elckerlyc, wij wensen hen een fijne tijd bij ons op school. 
Fijn weekend. 
 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Afgelopen week zaten we alweer veel beter in het schoolse ritme. De kinderen hebben lekker gewerkt. 
De laatste weken zijn al in zicht. De tijd vliegt! We hebben extra ruimte en tijd voor veel herhaling 
en creatieve opdrachten. Dat is erg fijn! Meester Wim is weer gestart met muzieklessen en ook de 
gymles op woensdag gaat weer van start. Dus vanaf komende week geldt voor woensdag en vrijdag:  
Graag zoveel mogelijk gemakkelijke (sport)kleding en schoenen aan. Ook op woensdag gymmen we 
buiten en is er dus geen gelegenheid om om te kleden.  
Afgelopen week zijn we ook begonnen met de lees- (AVI en DMT) en Cito-toetsen. Komende week 
gaan we hiermee verder. Woensdag 24 juni is een normale schooldag. Zoals eerder doorgegeven, gaat 
de schoolreis helaas niet door. Vrijdag 26 juni zijn de kinderen vrij in verband een studiedag van het 
team.  
 
Groep 3a: 
Ook juf Juul mocht weer starten met haar stage. Komende week is zij er ook twee dagen. Gezellig! 
 
Fijn weekend allemaal, de juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Afgelopen week is er hard gewerkt en zijn we ook nog op de foto gegaan bij de schoolfotograaf. De 
AVI-leestoetsen zijn klaar en volgende week gaan we verder met rekenen en spelling. 
In de groep zijn we begonnen met het rekenprogramma Bareka: 
Met de Bareka Profieltoets Rekenen bouwen leerkracht en leerling samen aan een stevig 
Rekenmuurtje en krijgen ze een helder beeld van de rekenontwikkeling voor gerichte ondersteuning en 
oefening! 
De kinderen bouwen door middel van onlineoefeningen en toetsen aan hun rekenmuur waarop goed 
te zien is wat de kinderen al beheersen en wat nog verder geoefend moet worden. Het is niet de 
bedoeling om hier thuis aan te werken! 
Komende dinsdag krijgen we eindelijk weer muziekles van meester Wim en vrijdag hebben de juffen en 
meesters studiedag dus de kinderen lekker een extra dagje vrij. 
 
Fijn weekend! Groetjes van de juffen.  
 

 



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2019- 2020 

Groep 5: 
Deze week hebben we een begin gemaakt met de Cito toetsen. We hebben begrijpend lezen gedaan 
en het eerste deel van spelling. Volgende week gaan we verder met spelling en starten we met 
rekenen. Ook gaan we het leesniveau testen. U ziet de resultaten binnenkort op het rapport. 
Tijdens het gymlessen buiten is het wenselijk dat de kinderen dichte schoenen dragen. 
Liever geen sandalen of slippers! 
Voor maandag staat de toets van Taal op het programma, en voor dinsdag de tafel van 5. 
Vrijdag hebben de kinderen geen les i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten. 
 
Huiswerk: 
Maandag: Toets woordenschat van taal over het thema: Geld. 
Dinsdag: leren de tafel van 5. Oefen ook de andere geleerde tafels ;-) 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke 
 

 

Groep 6A en 6B: 
We zijn deze week hard aan het werk gegaan met verschillende Cito toetsen. Ook de komende twee 
weken zullen we hier nog mee bezig zijn. Tot nu toe hebben we rekenen gedaan en een begin aan 
begrijpend lezen. Verder hebben we geoefend met het hoofdstuk Plankenkoorts, taal- en redekundig 
ontleden bij grammatica en de laatste categorieën. Bij de les van kriebels in je buik deze week hebben 

we het gehad over geslachtsdelen. Er is weer een hoop gelachen en geleerd 😉. Verder heeft groep 6A 
bij de natuurles vorige en deze week kleine onderzoekjes gedaan rondom de organen van de 
spijsvertering. In groepjes moesten ze over een van de organen informatie opzoeken en vragen 
beantwoorden. Gisteren hebben ze hier een korte presentatie van gegeven. De vaardigheden die bij 
deze opdracht vooral centraal stonden waren informatievaardigheden, ICT-basis vaardigheden, media 
wijsheid, samenwerken en creatief denken. Ondanks wat opstartprobleempjes heeft elk groepje alle 
informatie kunnen vinden en presenteren, knap gedaan!  
In groep 6B leren we tijdens de natuurles alles over stormen. Hoe herken je een storm? Waarom 
krijgen stormen eigenlijk namen en wat is luchtdruk? Ook hebben we het over de veranderingen van 
het klimaat en wat de gevolgen zijn. Goed meegedacht allemaal! 
 
De spreekbeurten volgende week zijn van: 
ma 22/6: Joëlle, Larissa, Teo en Robin 
di 23/6: Manou, Saar en Marwa 
woe 24/6: Daphne en Ali 
do 25/6: Romijn, Jay en Max 
 
Het huiswerk voor volgende week dinsdag 23 juni is: Toets topo Friesland. 
 
Fijn weekend, groetjes de juffen! 
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Groep 7: 
Dat was weer een drukke week, waarin heel veel gedaan is!  
We zijn allemaal geslaagd voor het verkeersexamen!!! Super goed gedaan. We zijn al een eind op weg 
met de Cito Begrijpend lezen, Cito Spelling is al klaar en er hebben al kinderen de Avi-teksten gelezen. 
Tussendoor hebben we afwisselende dingen gedaan; een Zweeds renspel met spelling, lekker buiten 
bewegen en bezig zijn met spelling. Maar ook een escaperoom verkeer, black story’s opgelost, de 
nieuwe aardrijkskundemethode digitaal getest, iets op papier gezet voor de vaders, gedichten 
geschreven, op de foto geweest, leuke spreekbeurten gehoord en lessen gehad van onze stagejuf 
Anneroos. 
 
Volgende week gaan we verder met Cito Begrijpend Lezen, 
 Cito Rekenen en de DMT (woordjes lezen). De studiedag  
vrijdag is dus een verdiende vrije dag voor jullie. Ga er  
lekker van genieten. Maandag en dinsdag komt  
juf Anneroos bij ons stagelopen en dan zit 
 haar stageperiode er alweer op. 
Ma: spreekbeurten Omneya en Evy 
Di: topotoets 8 en spreekbeurten Sam en Fien 
Woe: spreekbeurten Britt, Jan en Kaelyn 
Don: spreekbeurt Mila 
Vrij; vrij! 
 
Geniet van het weekend en tot maandag. 
De juffen 
 

 

Groep 8: 
We zijn druk aan het oefenen voor de musical.  Er zit echt al progressie in qua tekst en tempo. Veel 
kinderen hebben al een krat meegenomen om hun spullen in te bewaren. Fijn! 
De familie van Boaz heeft een heel mooi decor voor ons geschilderd. Ook de kluis hebben zij al 
gemaakt. Echt Top! Bedankt!! 
 
De juffen 
 

 

De jarige(en): 
19 Sepp van Goozen (2013) 3B 

20 Jari Loos (2011) 5 

21 Maryana Abdi Said (2012) 3A 

21 Mayda Abdi Said (2012) 3B 

22 Emma Volwater (2013) 3A 

25 Bente Bongers (2013) 3B 

25 Matthijs Huijbers (2010) 5 

25 Romijn Wever (2010) 6A 

26 Larissa Keller (2009) 6A 

26 Julia Klein (2012) 4 
 

 
 

 

 


