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Algemene informatie: 

 
Kinderboekenweek 2020. 
Afgelopen dagen zijn we heerlijk terug in de tijd gegaan en hebben we de geschiedenis regelmatig 
weer tot leven gebracht. Vandaag hebben we de Kinderboekenweek met elkaar afgesloten op het 
toneel. Wij hebben verteld, gezongen en natuurlijk veel gelezen, waardoor de wereld van vroeger 
tastbaar(der) is geworden. Wij willen alle ouders en kinderen bedanken voor de mooie en leuke 
spullen die we mochten lenen! Ook willen we de ouderraad graag bedanken voor de voorleesboeken 
die iedere groep cadeau heeft gekregen. Top!  
 
De Kinderraad. 
Komende week is de verkiezing van de Kinderraad. In de groepen is hier aandacht aan besteed; vanaf 
groep 4 zitten er twee kinderen uit elke groep in de Kinderraad. Deze Kinderraad vergadert een aantal 
keer per schooljaar en de leden bespreken dan, onder leiding van een leerkracht en een ouderraadlid, 
bepaalde zaken die spelen op de Elckerlyc, er wordt gevraagd naar ideeën van de kinderen voor 
bijvoorbeeld het Kerstfeest en andere ideeën uit de groepen worden besproken. De kinderen die zich 
kandidaat willen stellen maken thuis een verkiezingsposter met hun naam en groep erop en de 
kandidaat vertelt waarom wij voor hem/ haar moeten kiezen. De uitslag volgt in de volgende 
nieuwsbrief, succes allemaal! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                            
Weekagenda: 

 
maandag  12-10 * 
dinsdag  13-10 Speelgoedmiddag groepen ½. 

Teamvergadering na schooltijd. 
woensdag  14-10 * 
donderdag  15-10 * 
vrijdag  16-10 Start herfstvakantie om 14.00 uur.  

Verzending nieuwsbrief 07. 
 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij het thema "Agent en boef" afgesloten en zijn wij langzaamaan begonnen 
met het thema "Herfst". Spulletjes voor de herfsttafel willen wij graag na de herfstvakantie 
ontvangen. 
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Vandaag hebben wij de Kinderboekenweek afgesloten met een toneelvoorstelling. Alle kinderen 
hebben ontzettend goed hun best gedaan want het was wel een beetje spannend, zo op het 
podium. 
Dinsdag 13 oktober is het speelgoeddag. De kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen. Let 
erop dat het niet uit kleine onderdelen bestaat en niet breekbaar is. 
De letter van de week is nog steeds de r van ree of regen. Spulletjes voor de lettermuur zijn van 
harte welkom.  
Vrijdag 16 oktober start de herfstvakantie.  
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 

 
Groep 3: 
Deze week hebben wij de letters 't' en 'ee' in de woorden pet en meet geleerd en deden wij een lopend 
drakendictee. Lekker bewegen en 
tegelijkertijd lezen en schrijven, dubbel 
feest!  
Letters flitsen gaat ons al goed af. Woorden 
flitsen vinden wij nog lastig. Daarom 
oefenen wij daar veel mee. Tip voor thuis: 
via https://www.jufdigi.nl/filmpjes/race-
lezen kan er op een leuke manier geoefend 
worden met racelezen. Klik de juiste kern 
aan (kern 1 en 2) en racen maar!  
Met rekenen leren wij hoeveelheden splitsen 
en bouwen we verder op de vorige doelen. 
De nieuwe doelenposter is per mail 
verstuurd. 
Er is deze week veel voorgelezen. We 
hebben een nieuw voorleesboek voor in de 
klas: Meester Kikker. Het gaat over meester 
Frans die een geheim heeft: 'Soms ben ik een 
kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand 
mag het weten, behalve jullie.' Erg spannend! We zaten op het puntje van onze stoel.  
We hebben de (kinderboeken)week afgesloten met een leuke toneeldag. Het was best spannend, maar 
knap gedaan allemaal hoor!  
 
Fijn weekend allemaal en tot volgende week.  
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Met rekenen hebben we geoefend met het maken van sommen t/m 10 op tempo. 4 Keer 1 minuut: 
hoeveel sommen kun je maken? Het is belangrijk dat de kinderen deze sommen vlot kunnen maken, 
want pas dan zitten ze goed in je hoofd. Ook hebben we gemeten met centimeters en het klokkijken 
(hele en halve uren) herhaald. Met taal werken we gestaag verder aan het thema Onderweg. Lukt het 
om ook thuis met de woordenschat te oefenen? Vrijdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten 
met diverse optredens op het toneel. Leuk! We hebben veel favoriete boeken voorbij zien komen 
afgelopen periode. We hebben ook nog twee voorleesboeken voor in de klas gekregen van de 
Ouderraad. Superleuk, bedankt! Nog maar een weekje en dan is het alweer herfstvakantie. De tijd 
vliegt in groep 4! 
 
Fijn weekend allemaal! Juf Carla, juf Aukje, juf Danny en juf Hanna 
 

 

https://www.jufdigi.nl/filmpjes/race-lezen
https://www.jufdigi.nl/filmpjes/race-lezen
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Groep 5: 
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met verschillende optredens in de hal. Het was 
erg leuk, en het door ons geoefende lied werd vol overgave gezongen! 
Van de ouderraad hebben we twee leuke boeken gekregen die we zeker gaan voorlezen! Veel dank 
hiervoor! 
Maandag beginnen de kinderen met het voorlezen van een gekozen stukje tekst uit een boek van hun 
eigen niveau. Vorige week hebben de kinderen de uitleg mee naar huis gekregen. We hopen de 
kinderen zo te stimuleren om ook eens zelf het boek te lezen waaruit is voorgelezen! 
We zijn in de klas bezig met het schrijven van een verhaaltje en een gedicht. Aan fantasie ontbreekt 
het de kinderen zeker niet! Donderdag is de toets van het thema Nacht. De kinderen hebben de 
woordenlijst al thuis om te leren/ oefenen.  
Huiswerk: 
Dinsdag: leren de tafel van 10. 
Donderdag: Toets van taal over het thema: Nacht. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe, 
Juf Ester en juf Nelleke 
 

 
Groep 6: 
Afgelopen week kregen we muziekles van onze eigen juf. We hebben muziek gemaakt zonder 
muziekinstrument. 
Vrijdag hebben we de Kinderboekenweek afgesloten tijdens toneel. We zingen het liedje van Kinderen 
voor kinderen "En toen!" we lezen een stukje vóór uit het boek van "Vos en Haas" met als titel "Het 
land van de Nijl" en we dansen. Knap gedaan! 
Volgende week maandag en dinsdag mogen de kinderen die graag in de Kinderraad willen, vertellen in 
de groep waarom ze dat willen. Ze stellen zich "verkiesbaar", zoals dat met een mooi woord heet. Op 
vrijdag (net voor de herfstvakantie) kiezen we 2 kinderen dit keer om deel te nemen in de Kinderraad. 
Succes met voorbereiden! 
Jullie hebben de woordjes van het thema van taal "Pronkstukken" mee naar huis gekregen. Het is een 
uitbreiding van het memoryspel. Zo kunnen jullie de woordenschat thuis extra oefenen. 
Huiswerk: dinsdag 13 oktober toets Aardrijkskunde over de samenvatting van hoofdstuk 1. 
We starten volgende week met de leesbeurten. De volgende kinderen zijn aan de beurt:  
Taha en Arian (12/10), Nijs en Sounna (13/10), Manou en Ziyaad (14/10), Sarah en Maey (15/10) en 
Rijk en Matthijs (16/10). 
 
De juffen 
 

 
De groepen 7: 
Deze week hebben we blok 1 van rekenen afgesloten met een toets. Oppervlakte en omtrek was nog 
best lastig dus dit hebben wij nog even herhaald. Bij taal zijn we met het thema 'familie' gestart. Leuk 
dat veel kinderen al wat babyspulletjes hebben meegenomen. De woorden voor het oefenen van de 
woordenschat bij dit thema zijn mee naar huis gegaan. Vandaag was de afsluiting van de 
Kinderboekenweek. Op toneel hebben we leuke dansjes gedaan en een gedicht in dit thema. Tijdens de 
gymles hebben we een Zweeds renspel gedaan over de Kinderboekenweek. 
Donderdagmiddag heeft groep 7A in groepjes piramides gemaakt. Elk groepje koos andere materialen 
en technieken om dit te bouwen. Dit lukte natuurlijk alleen door goed samen te werken. Zo hebben we 
verschillende doelen behaald in één les! 
Volgende week hebben de groepen 7 en 8 op vrijdagmiddag een theatervoorstelling bij ons op school. 
Hierdoor vervalt de gymles op vrijdagmiddag. Volgende week zijn ook de verkiezingen voor de 
kinderraad. De kinderen mogen hiervoor eventueel een affiche maken ter promotie en maandag 
meenemen. 
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Huiswerk: 
Op maandag moet uiterlijk de vredesposter worden ingeleverd.  
Dinsdag heeft groep 7A de toets van aardrijkskunde. 
Donderdag hebben zowel groep 7A als 7B de toets van Engels les 1 t/m 3. Hiervoor zijn woordjes mee 
naar huis gegeven om te oefenen. Dit moet zowel van Nederlands naar Engels als andersom maar de 
spelling is nog niet belangrijk. Het gaat om het opbouwen van woordenschat en het lezen. 
 
Gedichten groep 7A: 12-10 Joëlle en Mats, 13-10 Dewi en Yussef, 14-10 Dyon en Anouk, 15-10 Yara en 
Sem, 16-10 Jaivy 
Gedichten groep 7B: 12-10 Britt, Teo 13-10 Jasper, Saar 14-10 Julia, Anoek 15-10 Louise, Marwa 16-10 
Thijs, Max 
 
De juffen 
 

 
Groep 8: 
Ook deze week stond nog in het teken van de Kinderboekenweek. We hebben weer veel (voor)gelezen, 
we hebben het opstel over de teletijdmachine geschreven en ook heeft een aantal kinderen hun 
boekenbeurt gedaan. En we hebben zelf de tekst bij een stripverhaal gemaakt. Op vrijdag hebben we 
de Kinderboekenweek op toneel afgesloten, helemaal in het thema: “En toen…” 
Volgende week vrijdagmiddag krijgen we samen met de groepen 7a en 7B nog een voorstelling in onze 
aula, die ook aansluit bij de Kinderboekenweek. 
We hebben deze week weer de Engelse woordjes getoetst. Ook hadden we de eerste Engelse toets 
vanuit de methode. Dat vond iedereen best spannend.  
Onze stagiaire Lisanne was drie dagen bij ons in de klas. Ze heeft ook een paar lessen gegeven. 
Op vrijdag was meester Corné weer van de partij. Gezellig hoor! 
Boekenbeurten: 
Maandag 12-10: Seth en Mees 
Dinsdag 13-10: Luciën en Xander 
Woensdag 14-10: Omneya en Kara 
Donderdag 15-10: Sanne, Doutzen en Kaelyn 
Huiswerk: 
Dinsdag 13-10: Inleveren vredesposter 
Woensdag 14-10: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 1, Landbouw in Zuid-Amerika 
Vrijdag 16-10: Huiswerkbladen maken. 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 

 

10-10 Britt Schoenmaker (2009) 7B 
11 Indy Plak (2015) 1/2A 
11 Dane du Prie (2011) 5 
12 Hanin Altamro (2012) 5 
12 Sam Rijkelijkhuizen (2009) 8 
13 Mahir Abdinasir (2015) 1/2C 

  

   
 

 
 

 


