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Algemene informatie: 
 

Sinterklaasfeest 2020. 
Morgen is het dan eindelijk zover. De Sint komt aan in Nederland maar waar???? Dat blijft nog een 
verrassing. 
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vandaag lootjes getrokken op school. Het is de bedoeling dat 
alle kinderen een leuke surprise maken en zorgen voor een passend gedicht. 
 Let op! Geen zaagsel, geen smurrie of andere vieze dingen. Wij zijn erg zuinig op de vloerbedekking! 
Het is de bedoeling dat je voor 5 euro een cadeautje koopt (niet alleen maar snoep) en dit zo origineel 
mogelijk verpakt in een surprise. Niet vertellen voor wie jij de surprise gaat maken. Dat blijft nog 
geheim. Je hebt nog bijna 3 weken de tijd om er iets moois van te maken.  
De surprises worden op donderdag 3 december, tussen 14.00 en 15.00 uur in de groep verwacht, 
zodat wij er op vrijdag 4 december een fijn surprisefeest van kunnen maken. 
Wij wensen jullie veel creativiteit toe, succes! 
 
Rapporten en oudergesprekken. 
Vandaag hebben de kinderen hun schriften, werkboekjes (en rapport) meegekregen. Graag zien wij 
deze eerste maandag weer retour, zodat de kinderen er weer in kunnen werken. 
De rapporten dienen als leidraad voor de 10-minutengesprekken met de leerkrachten. Vorige week 
heb ik u al gemeld dat deze gesprekronde weer digitaal of telefonisch gaat plaatsvinden. De 
communicatie rondom de oudergesprekken verloopt via PARRO. 
Graag wijs ik u (nogmaals) op de structuur van ons rapport. De rapportbladen mag u uit de 
insteekhoezen halen en thuishouden. Elke nieuwe rapportronde wordt immers een rapport 
toegevoegd. Aan het eind van elk schooljaar ontvangt u het rapport met daarop alle drie de 
rapporten. Dit laatste overzicht moet wel in het rapportboekje blijven!  
Na elke toetsperiode (in februari en juni) ontvangt u bij het rapport een bijgewerkt toetsoverzicht. 
Hierop staan alle toetsgegevens ‘door de jaren heen’. Dit betekent dat alle voorgaande 
toetsoverzichten ook thuisgehouden mogen worden. 
Aan het eind van de basisschooltijd krijgen de kinderen hun rapport mee met daarin van elk jaar het 
laatste rapportoverzicht met daarop alle drie de rapporten en het laatste toetsoverzicht met daarop 
alle toetsen die in de acht jaar zijn afgenomen. 
U zou ons bijzonder behulpzaam zijn als u het rapportboekje van uw kind zou willen ‘opschonen’! 
 
Ziekmeldingen. 
Met nadruk zou ik u willen vragen de ziekmelding van uw kind te doen voor 8.15 uur. Er is dan nog 
voldoende tijd om de leerkracht in te lichten. De ziekmelding gaat telefonisch. Het is nog niet handig 
om dit via Parro te doen, want dat systeem werkt nog niet optimaal. We vragen u ook om geen 
ziekmelding te laten doorgeven door een broertje of zusje (dit wordt nml. nogal eens vergeten). 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 
 

maandag  16-11 Schriften en werkboekjes retour. 

dinsdag  17-11 * 

woensdag  18-11 * 

donderdag  19-11 Directieoverleg SSBA. 

vrijdag  20-11 Toneel.    
Verzending nieuwsbrief 11. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij het thema herfst afgesloten. Wouter de kabouter heeft veel geleerd bij ons op 
school zodat hij een baard mag laten staan en op wereldreis kan gaan. 
Jullie hebben allemaal het rapport van jullie kind meegekregen. Dit is voor ons het gespreksformulier 
tijdens de 10-minuten gesprekken. Na de gesprekken mag het rapport thuisblijven en de map moet 
terug naar school. 
Maandag gaan wij beginnen om de school in Sintsferen te krijgen. 
De letter van de week is de s van som. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Job en Bo-June zijn in groep 1/2C begonnen, wij wensen ze een leuke tijd bij ons op de Elckerlyc. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Deze week hebben wij kern 3 afgerond met de toetsen van de herfstsignalering. De resultaten hiervan 
worden tijdens de 10-minuten gesprekken besproken.  
Wij zijn gestart met kern 4 van Veilig Leren Lezen en hebben de w van wip geleerd. De ouderbrief van 
kern 4 heeft u per mail ontvangen. Volgende week leren wij de letter o in zon, de a in zak en de u in 
bus.  
Met rekenen zijn wij gestart met sommen als 6 + 2 en 6 - 2. We gebruiken hierbij de begrippen 
min/eraf (-) en plus/erbij (+). Als de kinderen de sommen nog lastig vinden, mogen zij een rekenrekje 
gebruiken.  
Volgende week vinden de 10-minuten gesprekken digitaal of telefonisch plaats. Ik hoop u dan allemaal 
te spreken over de voortgang van uw kind. Tot dan. 
 
Fijn weekend allemaal!  
Juf Demi  
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De groepen 4: 
Afgelopen week hebben we in de groep bezoek gekregen van labrador Fien, wat een lieve hond! De 
foto' s zijn via Parro verstuurd. 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen naar huis, volgende week gaan we graag met 
u in gesprek over de eerste resultaten in groep 4, via Parro heeft u een uitnodiging gekregen voor dit 
gesprek. De rapportomslagen ontvangen wij graag weer terug, de rapportbladen van afgelopen 
periode mag u thuishouden. Ook hebben de kinderen hun werkboekjes meegekregen ter inzage, we 
willen met klem vragen om er thuis niet in te werken EN neem ze maandag direct weer mee terug 
naar school want dan hebben we deze werkboekjes weer nodig! 
We zijn begonnen met blok 3 thema 'in de kledingwinkel' waar weer een heleboel te rekenen is! We 
hebben de tafel van 5 geleerd, oefenen jullie thuis ook de tafels? (Tafel van 1, 2, 5 en 10)  
Met spelling hebben we het langermaakwoord geleerd, ik hoor achteraan de -t- dus langer maken, ik 
hoor of ik de -t of -d- moet schrijven bv. hond/ honden en boot/ boten. Ook oefenen we flink met de 
klankgroepwoorden. Taalthema 'klein' sluiten we volgende week af met de toets, willen jullie thuis nog 
even oefenen met de woorden van de week? 
 
Fijn weekend, juf Carla, juf Hanna, juf Aukje en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. 
Er is hard gewerkt, we zijn trots op de resultaten! Volgende week spreken we elkaar en kunnen we 
misschien nog het een en ander toelichten. 
In de klas hebben we lootjes getrokken voor 4 december.  
Het is de bedoeling dat de kinderen voor elkaar een surprise maken. Leest u ook even het algemene 
berichtje met informatie over het Sinterklaasfeest op school? 
Tijdens de Kwink les hebben we besproken wat positief communiceren is en hoe je dat kunt doen. De 
emotiewoorden die we geleerd hebben zijn: aandachtig en aardig en beledigd en geïrriteerd.  
De geheugensteuntjes die we gebruiken zijn de Condor en de Kalkoen. Aan de kinderen hebben we 
gevraagd hoe zij willen communiceren: 
als een rustige, bedachtzame Condor, of als een Kalkoen met veel getetter en geratel. Misschien leuk 
om ook thuis eens te bespreken! 
Huiswerk: 
Dinsdag: de gemailde tafel leren.  
Woensdag: Toets woordenschat van Taal over het thema: De Dierentuin.  
 
We wensen iedereen een goed weekend! De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6: 
Deze week hebben de tweede toets van rekenen gemaakt. Tijdens taal hebben we de Zuiderzeeballade 
gezongen. Ook hebben we het over verliefdheid gehad tijdens de les van "Kriebels in je buik". Dokter 
Corrie heeft ons verteld hoe je iemand kunt "versieren". 
Vrijdag hebben we lootjes getrokken. Bewaar het lootje goed en vertel natuurlijk aan niemand wie je 
hebt. Je kunt al nadenken over het maken van een leuke surprise. Daar mag een cadeautje in van 5 
euro. Dit staat ook op je lootje. Succes met maken! 
Vandaag hebben jullie ook het rapport mee naar huis gekregen. De inhoud van het 1e rapport mogen 
jullie houden. Volgende week zijn de 10 minuten gesprekken. Telefonisch of via Hangouts. 
We zijn ook klaar met de leesbeurten. Goed gedaan allemaal! Na de kerstvakantie krijgen jullie de 
datum voor een boekenbeurt. 
Huiswerk: dinsdag 17 november, kopieerblad rekenen. 
 
Fijn weekend! De juffen. 
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De groepen 7: 
Deze week hebben we de rekentoets gedaan van blok 2. Wat vooral nog lastig was, was inhoud 
berekenen met kubieke maten en lengtematen omrekenen. Hier hebben we de rest van de week dan 
ook even extra aandacht aan besteed. Verder zijn we gestart met het nieuwe hoofdstuk van taal, 
thema Licht. We hebben al verschillende woorden en gezegdes geleerd die daarmee te maken hebben. 
Zo leuk als de kinderen aan het einde van een rekenles dan ineens zeggen: 'Juf, ik heb het licht 
gezien!'. Met spelling hebben we vooral de lastige categorieën en werkwoordspelling vanuit de toets 
herhaald. Ook de eerste voorbereidingen voor toneel volgende week vrijdag zijn al getroffen! Dansjes 
in de maak, techniek gekozen en ook de presentatoren zijn zich aan het voorbereiden. 
Vandaag hebben we lootjes getrokken voor sinterklaas en zijn de rapporten meegegaan. De kinderen 
hebben hard gewerkt de afgelopen periode en mogen trots zijn op zichzelf! Volgende week hopen we 
jullie allemaal (online) te spreken.  
 
Groep 7a heeft woensdag met de 'goed gewerkt-bingo' een volle rij gescoord! Daarom hebben we 
donderdagmiddag als beloning een muziekbingo gedaan met de lievelingsliedjes van de kinderen. De 
nieuwe 'goed gewerkt-bingokaart' hangt alweer voor een nieuwe ronde.  
 
Groep 7B heeft afgelopen dinsdag voor het eerst voorgelezen aan de kleuters van groep 1/2b. Het was 
best spannend, maar ging hartstikke goed. Dit gaan we elke dinsdagochtend doen.  
Ook hebben we de rapporten besproken met jullie, jullie hebben keihard gewerkt en wij zijn trots op 
jullie. Volgende week hopen wij alle ouders te spreken via de Hangouts of telefonisch. Wilt u in Parro 
even aangeven als het via Hangouts niet lukt? 
Huiswerk:  
Werkblad inhoud berekenen  
Woorden taalthema Licht oefenen 
Werken aan surprise 
In het Engels landen van Europa (groep 7A) 
 
Fijn weekend! De juffen van de groepen 7 
 

 

Groep 8: 
Deze week kregen we bezoek van bureau Halt in de klas. Zij gaven een voorlichting over ‘Veilige 
publieke taken’. In deze voorlichting kwam het volgende aan de orde: 
Werknemers met een publieke taak, zoals politie en ambulancepersoneel, hebben steeds vaker last 
van agressief gedrag van jongeren. In deze voorlichting leerden de leerlingen hoe belangrijk het is dat 
deze mensen er zijn en dat ze hun werk op een normale manier kunnen doen. Ook leerden de 
leerlingen wat zij zelf kunnen doen als ze getuige zijn van agressie tegen werknemers met een publieke 
taak. 
Daarnaast werd ook besproken wat groepsdruk met je doet. 
De adviesgesprekken op maandag- en dinsdagavond zijn goed verlopen. Fijn dat we in deze rare 
corona tijd toch nog met elkaar in gesprek konden. 
Huiswerk: 
Donderdag 19-11: Engelse woordjes les 5 leren 
Vrijdag 20-11: Huiswerkbladen maken                                                    
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): 

13-11 Malek Alkhouli (2014) 1/2B 

15 Jay van Ruiten (2010) 7B 

16 Mathis Harteveld (2010) 7A 

16 Boaz van der Hoorn (2012) 4B 

17 Faya Smeele (2011) 6 

18 Mirza Eryilmaz (2015) 1/2C 

20 Hannah Kovacevic (2013) 3 

20 Bente de Wolf (2014) 3 
 

 
 
 

 


