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Algemene informatie: 
 

Het begin van de schooldag. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn de ‘gebiedjes’ bij de entrees van het schoolplein vrij te houden? 
Regelmatig kunnen kinderen het plein niet betreden, omdat daar ouders (soms met fietsen) staan om 
hun kind uit te zwaaien. Hiervoor is wel enige (beperkte) ruimte op de stoep voor de school.  
Het is nu eenmaal krap…. Dank voor uw medewerking. Verder gaat het overigens heel goed, hoor! 
 
Nationaal schoolontbijt 2020.      
Na overleg hebben we besloten dat het schoolontbijt op 
donderdag 5 november gewoon doorgaat! Er zijn al zo veel 
dingen die we niet doen, dus laten we vooral de activiteiten die 
we wel (verantwoord) kunnen doen dan ook gewoon doen! 
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht. We 
hebben het zo georganiseerd dat er geen hulpouders nodig zijn in 
de klassen en de kinderen toch gezellig met elkaar kunnen 
ontbijten. 
Zoals elk jaar willen wij u vragen om alle kinderen hun eigen 
bord, beker en bestek mee te geven. Dit kan eventueel ook alvast 
op woensdag. 
Omdat je ontbijten natuurlijk vaak in je pyjama doet, mogen de kinderen die dit willen in pyjama naar 
school komen!! 
Er is gedacht aan de kinderen met een allergie (gluten, melk, noten/pinda, halal). Deze kinderen 
hoeven in principe zelf niks mee te nemen maar wanneer u dit toch graag zelf wilt verzorgen mag dit 
natuurlijk ook altijd.  
Op de site www.schoolontbijt.nl is nog wat leuke achtergrondinformatie te vinden. 
 
Studiedag. 
Vrijdag 6 november zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van ons team. 
De thema’s zijn: werken met Leeruniek (groepsplanning/dataverwerking) en ‘In gesprek met onze 
specialisten’. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 
 
maandag  02-11 * 
dinsdag  03-11 * 
woensdag  04-11 * 
donderdag  05-11 Nationaal schoolontbijt: aanvang: 8.30 uur.  

Let op: voor alle groepen geldt: inloop vanaf 8.20 uur en om 8.30 uur 
starten met het ontbijt (dus geen inloop tot 8.40 uur bij de kleuters). 

vrijdag  06-11 Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 
Verzending nieuwsbrief 09.  

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Wij zijn weer lekker begonnen na de vakantie over het thema "Herfst". 
Spinnen, bomen en ook egeltjes komen aan bod. Ook mogen de kinderen werken in herfstwerkboekjes 
met verschillende opdrachten. 
Spulletjes van de herfst zijn, nog steeds, van harte welkom. 
De letter van de week is de letter v van vos. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Nouraysa en Lars zijn deze week begonnen bij ons op school. Wij wensen ze veel plezier bij ons op de 
Elckerlyc. 
Op vrijdag 6 november hebben de juffen een studiedag. De kinderen zijn dan vrij en hebben een lang 
weekend. 
 
Groetjes, de kleuterjuffen  
 

 
Groep 3: 
Na een weekje herfstvakantie zijn wij fris en fruitig gestart met kern 3 van Veilig Leren Lezen.  
Deze week leerden wij de d van doos, oe van doek en z 
van zee.  
Met rekenen werden de bussommen geïntroduceerd. 
Hierbij kwamen de begrippen instappen/uitstappen, 
erbij/eraf en plus (+) en min (-) aan bod.  
Met het stille muizen systeem leren wij om een bepaalde 
tijd (10-15 minuten) stil te werken. Maar naast stil 
werken is bewegend en spelend leren minstens zo 
belangrijk. Wij hebben genoten van een leescircuit met 
spelletjes, waarbij het krokodillenspel toch wel favoriet 
was. Om de beurt op de tanden van de krokodil drukken 
en zodra hij hapt... een woordrijtje lezen: spannend en 
leerzaam! Met de rekenles hebben wij bussommen 
klassikaal uitgespeeld. Bij iedere halte in de klas konden 
kinderen in- en uitstappen en werd er een som bij 
bedacht.  
Volgende week donderdag is het schoolontbijt en vrijdag 
zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag.  
Wilt u eraan denken om het rapport van uw kind in te 
leveren, als dat nog niet gedaan heeft?  
 
Fijn weekend!  
Juf Demi  
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De groepen 4: 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer uitgerust begonnen in de groepen 4. 
Met taal zijn we gestart met thema 'klein' de woorden om thuis te oefenen zijn inmiddels mee naar 
huis, succes allemaal! 
Rekenen; tafel van 10, digitaal klokkijken en rekenen met hulpsommen. Komende week sluiten we dit 
blok af. 
We zijn begonnen met de methode Atlantis, voor technisch lezen, begrijpend lezen en boekpromotie. 
In dit thema Eet Smakelijk staat het boek van Otje centraal, leuk dat veel kinderen deze al kennen. Elke 
dag doen we een les Atlantis. 
Na de spelingtoets van voor de vakantie zijn we deze week flink aan het herhalen, komende week 
starten we met blok 3. 
Vrijdag 6 november hebben we een studiedag, de kinderen zijn dan vrij, op donderdag 5 november is 
het nationale schoolontbijt, zie het aparte stukje in deze nieuwsbrief hiervoor. 
 
Fijn weekend, juf Aukje, juf Hanna, juf Carla en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
Na de vakantie zijn we weer lekker van start gegaan! Met taal zijn we begonnen aan een nieuw 
thema: De Dierentuin. Met rekenen hebben we de kloksommen extra geoefend en de tafels. U heeft 
deze week een mail gehad waarin staat welke tafel uw kind voor komende dinsdag moet oefenen. Fijn 
om te merken dat het al steeds beter gaat, al blijft de tafel van 6 lastig! 
De kinderen hebben een nieuw tafelgroepje gekregen. Dat is soms nog even zoeken naar de juiste 
dynamiek, maar dit komt zeker goed! 
Donderdag gaan we gezellig op school ontbijten. De kinderen mogen hun eigen bord, beker en bestek 
meenemen. En…als ze willen mogen ze in pyjama op school komen! 
Ook staat er donderdag een toets van Geschiedenis (Brandaan) op de planning. De kinderen hebben 
een samenvatting meegekregen met een aantal begrippen.  
Vrijdag is een studiedag voor de leerkrachten, de leerlingen zijn dan vrij. 
Huiswerk: 
Dinsdag: tafels oefenen 
Donderdag: Toets van Brandaan/ Schoolontbijt 
Voorleesbeurt: Volgens het schema 
 
Goed weekend, de leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Deze week hebben we de toetsen van taal en geschiedenis gemaakt. Bovendien hebben we in Gynzy 
de toets van spelling gemaakt.  
We hebben het thema Pronkstukken van taal nu afgesloten en starten volgende week met het thema 
Zeebenen. 
Inmiddels zijn we ook alweer gestart met een nieuw hoofdstuk van Aardrijkskunde. We leren over 
verschillende grondsoorten in Nederland en wat daar allemaal op groeit. De projectles van rekenen 
ging over staafdiagrammen. 
Volgende week donderdagochtend doen we mee aan het Nationale Schoolontbijt. Lees hierover ook 
het algemene stukje in deze Nieuwsbrief. Eet smakelijk alvast! 
Volgende week leest ook weer een aantal kinderen voor uit een zelfgekozen boek. Succes met 
voorbereiden! 
Huiswerk: dinsdag 3 november, kopieerblad spelling met onder andere politiewoorden, 
klangroepwoorden en de lange klanken. 
 
Fijn weekend! De juffen. 
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De groepen 7: 
Wat hebben we heerlijk genoten van een weekje vakantie. Ondanks de belemmeringen heeft iedereen 
er het beste van gemaakt, leuk! Met rekenen hebben we deze week kennisgemaakt met 1.000.000, 
kommagetallen gekoppeld aan breuken, kubieke maten gemeten en cirkeldiagrammen gemaakt en 
afgelezen. Volgende week gaan we weer verder met het cijferend vermenigvuldigen.  
Met taal hebben we gepraat over familieruzies en bijschriften geschreven bij een familieverhaal. 
Volgende week beginnen we met oefenen van de woordenschat en taalverkennen waarna we op 
woensdag de toets van het blok Familie doen.  
Met spelling hebben we nogmaals herhaald wat het speciaal langermaakwoord en speciaal 
luchtwoord is. Samen met een stukje werkwoordspelling. Wanneer gebruik je in de tegenwoordige tijd 
nou de stam en wanneer de stam+t? 
 
Afgelopen week was de eerste kinderraadvergadering. De kinderen hebben elkaar leren kennen en 
daarna verschillende punten besproken. Die nemen ze weer mee naar hun groep om te bespreken! 
 
Volgende week is juf Dyonne op maandag en dinsdag afwezig en staat juf Yvonne Bongers voor de 
klas. Op donderdag gaan we samen genieten van het nationale schoolontbijt. De kinderen die het leuk 
vinden mogen deze dag in hun pyjama naar school komen. Wilt u ook weer bord, beker en bestek 
meegeven naar school? Op vrijdag mag iedereen lekker een dagje uitslapen vanwege de studiedag. 
 
Volgende week zijn de laatste kinderen met hun gedicht aan de beurt: 
Gedichten 7a: 2 nov Mathis en Nienke, 3 nov Larissa en Justin, 4 nov Aya en Nikki. 
Gedichten 7b: Ali, Melissa, Robin en Lana 
 
Huiswerk:  
Woe 4 nov: 7B taaltoets Familie 
Do 5 nov: 7A taaltoets Familie  
 
Fijn weekend, de juffen van groep 7 
 

 
Groep 8: 
Vlak voor de herfstvakantie kregen we te horen dat 
Kaelyn de tweede prijs had gewonnen in de 
Vredesposterwedstrijd. Vanochtend kwam er iemand van 
de Lions Club om de prijs aan haar uit te reiken. We zijn 
supertrots op haar! 
 
Natuurlijk hebben we dit in de klas gevierd met wat 
lekkers! 
Deze week kregen we een nieuwe leerling in de klas. Hij 
heet Adam, komt uit Heerlen en kan heel goed 
voetballen. We wensen hem een heel fijn jaar toe bij ons 
op school. 
Op donderdag 5 november doen wij mee aan het nationaal schoolontbijt, dus graag bord, beker en 
bestek meenemen. 
Volgende week vrijdag hebben we een studiedag voor het team en zijn de leerlingen dus vrij. 
Huiswerk:  
Donderdag 05-11: Taaltoets blok 2 
Donderdag 05-11: Natuur toets hoofdstuk 1 
 
Fijn weekend, groeten van Joukje en Henriëtte 
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De jarige(en): 
5-11 Mees Kroeze (2009) 8 
5 Noor Struive (2012) 4B 
6 Omneya Brouwer (2009) 8 
6 Rijk Hofman (2011) 6 
 
 
 
 

  

 

 
Twee extra Sinterklaasshows te boeken vanaf zaterdagmiddag 31 oktober. 
Op de dag dat de flyers voor de alternatieve intocht op jullie scholen werden verspreid, zijn de 
maatregelen voor de openluchtbioscopen aangescherpt. 
De capaciteit van 75 auto’s per show werd met 60% verlaagd naar 30 auto’s per show. 
 
We hebben met ons team en A4 Drive-in geregeld dat we zaterdagmiddag 14 november 2 extra shows 
kunnen neerzetten zodat we zoveel mogelijk kinderen kunnen bereiken. 
Er is gekozen voor een andere, kortere, film. De shows zijn bedoeld voor de kinderen van groep 1 t/m 
4.  
Helaas kunnen we niet zoveel kinderen kwijt als bij een ‘normale’ intocht, maar zo kunnen we toch 
heel veel kinderen een Sinterklaas-ervaring meegeven. 
De ouders die al geboekt hebben krijgen per mail een nieuwe tijd door, deze tijd ligt zo dicht mogelijk 
bij de originele tijd. 
Vanaf zaterdagmiddag 12.00u is de show te reserveren via de link op de flyer: www.a4drive-
in.nl/film/het-paard-van-sinterklaas 
 
Winkelhart Roelofarendsveen 
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