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Algemene informatie: 

 

Goed gestart! 
Alle kinderen en alle leerkrachten zijn weer present. Fijn om zo te starten! 
Onze jongste leerlingen, hun ouders/verzorgers en de leerkrachten zelf beginnen er steeds meer aan 
te wennen dat de kinderen opgehaald worden bij het toegangshek. Prima! 
Informatieavonden. 
De informatieavond voor de kleutergroepen gaat dit jaar niet door (14 september). Er is geen 
mogelijk om in ons gebouw van 90 kinderen ouders/verzorgers te ontvangen. De leerkrachten van de 
kleutergroepen zullen op dezelfde wijze als de groepen 3 t/m 7 de informatie voor dit schooljaar 
doorgeven. Hierover krijgt u later bericht. 
De informatieavond voor groep 8 gaat wel door, maar in aangepaste vorm. U wordt hierover door de 
leerkrachten ingelicht. 
Trakteren. 
Ik zou nog even terugkomen op het trakteren. Ik kan eerlijk gezegd nergens een duidelijk antwoord 
vinden op de vraag of traktaties voorverpakt moeten zijn of dat dat niet meer nodig is. Wellicht kan 
iemand mij helpen. Tot die tijd geldt dat het verstandig blijft om voorverpakte traktaties mee te 
geven. Verder geldt voor onze school: Hou de traktaties beperkt qua omvang, denk aan zoveel 
mogelijk gezonde producten of aan een niet-eetbaar presentje, voor de leerkrachten hoeft niet iets 
speciaals gedaan te worden.  
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  07-09 * 

dinsdag  08-09 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  09-09 * 

donderdag  10-09 Directieoverleg SSBA. 

vrijdag  11-09 Verzending nieuwsbrief 2. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. Wij hebben mooie 
verjaardagskalenders gemaakt en via de Gouden Weken leren wij de groep goed kennen. 
Wij hebben al veel plezier gehad deze week. 
Dit schooljaar is onze gymdag de donderdag. Mocht u nog geen gymschoenen hebben meegegeven, 
zou u dat deze week nog willen doen. Graag voorzien van naam. 
Omdat een ongelukje, ook op school, voor kan komen, zouden wij het prettig vinden als ieder kind een 
extra setje kleding in zijn/haar tas mee naar school neemt. Op deze manier kan het kind in schone 
eigen en passende kleding lopen. Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
De eerste week is ons opgevallen dat veel kinderen een knuffel mee naar school nemen. Wij snappen 
dat dit voor de eerste week fijn was maar willen graag dat de knuffel vanaf volgende week thuis of in 
de tas blijft zitten. 
Aniek, Illias, Nikki, Jaanvi, Ryan, Julie en Jan zijn deze week voor het eerst op de Elckerlyc begonnen. 
Wij wensen hun een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Na een lange vakantie mochten we maandag eindelijk beginnen! Voor de kinderen, maar ook voor de 
juf altijd weer even een spannend moment. Dit schooljaar leren de kinderen vooral lezen, schrijven en 
rekenen. We werken voor lezen en taal met de methode Veilig Leren Lezen (VLL). De methode bestaat 
uit 13 kernen. De eerste kern heeft als thema: Jij en ik. Een mooi thema om ook fijn met elkaar kennis 
te maken en elkaar beter te leren kennen. De kinderen leren in de eerste twee weken de letters i, k, m 
en s. Ze leren korte woordjes maken en lezen. Ook leren ze het verschil tussen lees- en schrijfletters. Bij 
iedere kern ontvangt u een ouderbrief, waarin u ook kunt lezen wat er geleerd gaat worden. Van 
rekenen zal u een blokposter ontvangen, met daarop de doelen van de periode. Best wel even wennen 
allemaal. Al die schriften, het luisteren en het zitten, niet zo veel meer spelen, maar … de kinderen 
doen het al hartstikke goed! We hebben gelukkig ook lekker gespeeld en een mooie 
verjaardagskalender geknutseld. In de grote pauze proberen we de trommels zo goed mogelijk leeg te 
eten. Mocht dit tijdens de lunchtijd toch niet lukken, dan krijgen de kinderen hun eten mee naar huis. 
Afgelopen woensdag heeft meester Erwin uitleg gegeven over de Chromebooks. De Chromebooks 
worden regelmatig gebruikt als verwerking bij de reken- en lees/spellinglessen. De kinderen mogen 
hier een hoofdtelefoon (inclusief naam) voor meenemen.  
Op dinsdag en donderdag hebben wij lekker gegymd. Een stukje wandelen, omkleden, douchen… best 
spannend. Gelukkig ging het al erg goed.   
De ouderbrief van kern start en de informatiebrief over groep 3 heeft u als het goed is ontvangen.   
Ik wens iedereen een goed weekend toe.   
Rust maar even lekker uit!   
  
Juf Demi   
 

 

De groepen 4: 
De eerste week zit er alweer op en wat een toppers hebben we in groep 4! 
Deze week zijn we begonnen met het eerste taalthema START, de kinderen hebben vandaag de 
woordenschatwoorden mee naar huis gekregen om te oefenen, deze woorden komen terug in de 
taaltoets. 
Met spelling hebben we het hakwoord geleerd, de regel die erbij hoort is " hakwoord, ik schrijf het 
woord zoals ik het hoor", bijvoorbeeld pet, streep en verft. 
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De meeste kinderen hebben al een etui mee, top! Denken jullie ook nog aan je koptelefoon, de 
verwerking van rekenen en spelling doen we op de chromebooks dus een werkende koptelefoon is echt 
nodig. 
De gymdagen van groep 4A: maandag en woensdag, 4B gymt op dinsdag en donderdag, graag ook 
gymschoenen meenemen. 
In de derde schoolweek staan de kennismakingsgesprekken gepland, dit gaat i.v.m. Corona anders dan 
eerdere jaren, verdere info volgt nog. De PowerPoint met de algemene groepsinformatie krijgt u via de 
mail. 
In groep 4A is Gemma Blauw begonnen en in groep 4B zijn Lucan Blauw, Abby Prins en Luna Rodewijk 
gestart. We wensen hun veel plezier in onze groepen! 
De leerkrachten zijn bereikbaar via de mail en Parro. Wilt u een gesprek via Parro of mail aan beide 
leerkrachten richten? 
Groep 4A; dannyjansen@ssba.net en hannabookelman@ssba.net 
Groep 4B; aukjeaardema@ssba.net en carlaloonstra@ssba.net 
We gaan er een gezellig en leerzaam schooljaar van maken! 
 
Fijn weekend, juf Aukje, juf Caral, juf Hanna en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Vorig jaar in groep 4 zijn er al veel tafels aangeleerd, maar veelal is er veel weggezakt in de vakantie. 
We willen dit jaar de tafels goed inoefenen en daarvoor oefenen we elke dinsdag specifiek de tafels. 
De kinderen krijgen een blaadje met daarop 25 sommen van een tafel en proberen in een minuut 
zoveel mogelijk sommen te maken. Ze krijgen iedere week een nieuwe tafel en we doen komende 
dinsdag de tafel van 1. Als ze 20 of meer sommen goed hebben, beheersen ze de tafel voldoende. 
Verder zijn we in groep 5 gestart met “Grej of the day”. Dit is een initiatief dat uit Zeden komt en is 
eigenlijk een soort mini-lesje. Grej betekent zoveel als: feitje/ weetje. Op de vraag: ”Wat heb je geleerd 
op school?” zeggen veel kinderen vaak: “niets”. Wij willen zorgen dat ze elke week een weetje/ feitje 
leren en dit ook thuis vertellen! 
Elke dinsdag krijgen de kinderen een raadsel mee of het onderwerp dat we woensdag behandelen. Ze 
kunnen hierover nadenken en al eventueel met u thuis bespreken. U kunt uw kind hier ook naar 
vragen. Afgelopen dinsdag zijn we gestart met het raadsel: Ik leefde van 1606 tot 1669 en mijn naam 
komt hier vlakbij voor. De kinderen hebben hierover nagedacht en een aantal hadden al het juiste 
antwoord: Rembrandt van Rijn. We hebben. Een mini-lesje gehad over het leven en het werk van 
Rembrandt van Rijn. Het is de bedoeling dat de kinderen thuis vertellen wat ze hierover geleerd 
hebben. Vraag uw kind hier gerust naar, op internet kunt u hierover nog meer informatie vinden. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe, 
Juf Ester en juf Nelleke 
 

 

Groep 6: 
Wat hebben we een gezellige eerste week gehad! Natuurlijk hebben we de juffen beter leren kennen. 
Tussen de lessen door doen we spelletjes en maken we af en toe een dansje met "Just Dance". Dat 
zorgt voor een goede sfeer in de groep! Met rekenen zijn we begonnen met de instaptoets. Volgende 
week gaan we starten met blok 1. We hebben al goed samengewerkt. De kinderen die de sommen nog 
lastig vonden, werden geholpen door de kinderen die de sommen al beter beheersen. Deze week 
hebben we nog Nieuwsbegrip (Begrijpend lezen) gedaan. Het thema was "Minder voedsel verspillen". 
Daar hebben we allerlei oplossingen voor bedacht. Minder kopen, minder weggooien, voedsel 
weggeven dat over is en proberen om meer dingen lekker te vinden. Goed gedaan allemaal! 
Met spelling hebben we vooral lekker de stof herhaald om er weer goed in te zitten. Inmiddels hangt 
er ook een verjaardagskalender in de groep. Die hebben we vrijdagmiddag gemaakt. 
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Nog niet alle kinderen hebben oortjes of een koptelefoon voor het geluid van hun Chromebook. Handig 
om dit mee naar school te nemen. Deze week is er nog geen huiswerk meegegeven. Daar starten we 
volgende week mee.  
Het is (en blijft) wél belangrijk om thuis de tafels te herhalen!  
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
 

 

De groepen 7: 
We zijn weer begonnen en het was een gezellige eerste schoolweek! We hebben veel verschillende 
activiteiten gedaan om elkaar weer opnieuw te leren kennen en om aan de juffen te wennen. We 
hebben nog weinig boeken opengedaan maar hebben spelenderwijs toch weer veel geleerd. Wel 
hebben we een instaptoets gemaakt voor rekenen en zijn we begonnen aan de lessen van spelling en 
begrijpend lezen. 
 
We hebben al veel rapporten ontvangen maar er liggen er ook nog een paar thuis. Wilt u deze weer 
aan uw kind meegeven naar school als dit nog niet is gedaan? 
 
Op maandag en vrijdag zijn de gymlessen. Tijdens de zomervakantie groeien de kinderen altijd erg 
hard dus fijn als u even wilt controleren of de gymschoenen nog goed passen. 
 
Wij zijn nog op zoek naar 1 of 2 klassenouders. Lijkt u dit leuk, kunt u zich hiervoor aanmelden bij één 
van de leerkrachten. 
Dit weekend lekker bijkomen van de eerste schoolweek en maandag weer fris van start! 
 
Fijn weekend! 
Dyonne, Marian en Anika 
 

 

Groep 8: 
We hebben deze week de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen en om te wennen in groep 8. 
Dat was erg gezellig. Natuurlijk hebben we daarnaast ook al een start gemaakt met rekenen, taal en 
spelling. Op maandag en woensdag heeft groep 8 gym. Op maandag van juf Noortje en op woensdag 
van juf Henriëtte.  
We hebben tot de herfstvakantie op vrijdag een stagiair in de klas, meester Corné.  
Op dinsdagavond 15 september is er een informatieavond voor de ouders van groep 8 over de stap 
naar het voortgezet onderwijs. Dit zal (onder voorbehoud) plaats vinden in de aula. We vragen om van 
ieder gezin slechts 1 ouder langs te laten komen, zodat we ons aan de anderhalve meter afspraak 
kunnen houden. We hebben een inloop vanaf 19.15 uur en we starten om 19.30 uur. 
We hopen er met elkaar een fijn laatste schooljaar van te maken! 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
5-9 Izabel van Es (2014) 3 

6 Neil de Koning (2015) 1/2B 

9 Doutzen Abeln (2009) 8 

10 Amy Kiers (2013) 4A 
 

 
 

 

 


