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Algemene informatie: 
 

Sinterklaas 2020. 
Wat zit er toch in de bewegende zak en hoe moet Sinterklaas op school komen als hij dit jaar alleen 
maar thuis werkt, in het grote pietenhuis. Wij hopen dat het dit jaar ook nog allemaal weer goed gaat 
komen. 
Donderdag 26 november mogen de kinderen in ieder geval hun schoen zetten op school (graag 
voorzien van naam) en dan moeten wij maar even afwachten wat er gaat gebeuren! 
Lukt het allemaal nog met de surprises? Jullie hebben nog anderhalve week de tijd om er iets moois 
van te maken. Veel succes allemaal! 
De Sinterklaaswerkgroep 
 
‘Opschonen’ rapporten. 
Heel veel ouders/verzorgers hebben er gehoor aan gegeven om het rapportboekje van hun kind op te 
schonen van verouderde documenten. Dank daarvoor! 
Een aantal ouders is wel een beetje té ijverig geweest: zij hebben namelijk ook de kleuterdiploma’s en 
de kleuterrapporten verwijderd en dat was niet de bedoeling. Deze documenten zijn eenmalig en 
worden niet door een nieuwe versie vervangen.  
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  23-11 * 
dinsdag  24-11 * 
woensdag  25-11 * 
donderdag  26-11 Teamvergadering na schooltijd. 
vrijdag  27-11 Pietenochtend. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Afgelopen weekend is de Sint dan toch in Nederland aangekomen. Het leek nog erg spannend te 
worden omdat de kolen bijna op waren. Gelukkig vonden ze de verdwenen kolen snel weer terug. 
Maar wat zit er toch in de bewegende zak? 
In de klas hebben wij daar over gesproken en getekend. Van malle pietjes, robots tot gekke geitjes 
werden genoemd en getekend. 
Ook hebben wij mooie boten gevouwen, geknipt en geplakt. Handstandpietjes gemaakt en gekleurd 
op nummer. Op deze manier komen de klassen al snel in de Sinterklaassfeer. 
Vandaag hebben alle groepen een optreden op het toneel gehad. Het was erg leuk en de kinderen 
hebben erg goed hun best gedaan. Super! 
Volgende week donderdag, 26 november, mogen de kinderen hun schoen (voorzien van naam) in de 
klas zetten. Wij hopen dat de pieten ons weten te vinden nu Sinterklaas alleen nog maar vanuit huis 
werkt. 
De letter van de week is de p van piet. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
In groep 1/2B is Cis van Ammers deze week begonnen. Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op de 
Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Deze week stonden de rapportgesprekken gepland. Wat fijn om alle ouders gesproken te hebben! Zou 
u het eerste rapport van groep 3 eruit willen halen en het rapport weer mee naar school willen geven? 
Het eindrapport van de kleuters mag erin blijven zitten. Alvast bedankt. Ook hebben de kinderen hun 
werkboekjes mee naar huis gekregen. Deze mogen thuisblijven. Er zullen in sommige werkboekjes wat 
lege bladen zitten. Dit is vaak extra of wij hebben de les op een andere manier gedaan, zoals een 
wandeldictee of een chromebookles. Ze mogen/kunnen er eventueel thuis nog in verder werken.  
In de klas hebben wij de letter a van zak en de u van bus geleerd.  
Met rekenen werken wij aan het schrijven van de getallen t/m 30, het splitsen van hoeveelheden t/m 
10 en sommen tot de 10. Daarnaast zijn wij natuurlijk volop bezig met Sinterklaas. Het is een 
spannende maar ook zeker een leuke periode voor de kinderen. Wij hebben de week afgesloten met 
een gezellige toneeldag. We hebben ons zelf bedachte sinterklaasliedje gezongen en gedanst op de 
pieten-sinterklaas-move.  
Volgende week donderdag 26 november mogen de kinderen hun schoen zetten op school.  
 
Fijn weekend allemaal!  
Juf Demi 
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De groepen 4: 
De Sint is in het land en vol verwachting kloppen alle hartjes! Een leuke, maar oh zo spannende tijd is 
weer aangebroken. Donderdag 26/11 mogen de kinderen hun schoen zetten. Het was fijn u allen 
gesproken te hebben en zo de eerste periode in groep 4 met u te kunnen bespreken. Voor het 
inleveren: de rapportbladen mag u uit de insteekhoezen halen en thuishouden.  Zoals altijd blijft 
gelden, zijn er vragen, laat het ons weten.  
Deze week hebben wij met rekenen onder andere gewerkt over spiegelen en hebben we onze hersens 
flink laten kraken op sommen als: 47+6=53 en 58+8=66 Plussommen over het volgende tiental. Ook 
minsommen over de 10 kwamen aan bod: 13-5=8 en 15-8=7.  Lastig hoor! Hiervoor zijn de splitsingen 
t/m 10 zo belangrijk. Ook leren we hierbij gebruik te maken van de getallenlijn. Met spelling hebben 
we categorie 8, het langermaakwoord, geleerd. De regel is: langermaakwoord. Ik hoor een /t/ aan het 
eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven. Bijvoorbeeld hond/ honden, schat/ 
schatten. Ook hebben we gewerkt over samenstellingen. Een samenstelling is een woord dat uit twee 
of meer woorden bestaat. De woorden betekenen los van elkaar ook iets (voetbal, dakpan) bij elk 
afzonderlijk woord moet je dus goed kijken welke categorieën je moet toepassen. Ook hebben we deze 
week lekker geknutseld aan onze Sinthuisjes en hebben we de week gezellig afgesloten op het toneel.  
 
Fijn weekend allemaal, juf Hanna, juf Danny, juf Carla en juf Aukje 
 

 
Groep 5: 
Volgende week donderdag mogen de kinderen hun schoen zetten! Misschien stoppen de Pieten er dan 
een aardigheidje in! Meer leest u in het algemene stukje. 
Met taal gaan we starten met het thema Eskimo's. Misschien komt dan bij ons de winter ook op gang! 
Alle kinderen hebben een lootje getrokken. We wensen iedereen veel succes met het maken van de 
surprise en het bijpassende gedicht. We kijken uit naar 4 december! 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Deze week hebben we het tijdens rekenen gehad over Inhoud. We hebben geleerd dat 100 cl hetzelfde 
is als één liter. Jullie kunnen ook thuis kijken naar de maatverdeling op de maatbeker. Die staat vast 
ergens in de keuken. We hebben op school met écht water gezien dat er ook 20 x 50 ml in één liter 
past. Ziyaad werd "per ongeluk" een beetje nat toen hij de juf hielp met afmeten!  
De aardrijkskundeles ging over dijken, dammen en sloten. We lezen over het Deltaplan. Een manier 
om Nederland in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. We hebben het eerste boek van 
Atlantis uit en ook de eerste toets gemaakt. Het liedje over de Zuiderzee van de taalmethode, hebben 
we gezongen tijdens toneel.  Goed gedaan allemaal! We zijn inmiddels ook begonnen met het tweede 
hoofdstuk van geschiedenis over de slavernij. 
Volgende week donderdag mogen jullie je schoen zetten. Misschien komen de pieten nog om er iets in 
te doen! 
We hebben ook een mooi huis gemaakt (zie foto in Parro!) Iedereen heeft er een zelf getekend raam 
op geplakt.  
Huiswerk: De woordjes van taal oefenen voor de oefentoets (lees ook het bericht in Parro van juf 
Yvon). 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
  



                                                                     4 

Nieuwsbrief 2020- 2021 

De groepen 7: 
We hebben inmiddels bijna alle ouders gesproken wat betreft de rapporten. Fijn dat dit allemaal via 
Hangouts of telefonisch is gelukt. Bedankt voor jullie flexibiliteit hierin! De bladen van dit rapport 
mogen eruit en dan zien we de rapporten graag weer terug op school zodat wij ze kunnen bewaren 
voor de volgende ronde. 
In de klas zijn we druk bezig met allerlei sinterklaasactiviteiten die soms ook verstopt zitten in de 
gewone lessen als begrijpend lezen en rekenen. Volgende week donderdag (26 november) mogen de 
kinderen hun schoen zetten op school. Niet vergeten mee te nemen dus! Ook is iedereen thuis vast 
druk aan het werk met de surprise en natuurlijk een mooie rijm. 
Vandaag was er weer toneel. Groep 7B is heel creatief geweest met allerlei toneelstukjes met stoelen 
die alles waren behalve gewone stoelen! En er was een dansje van Bo, Julia, Britt, Anoek en Marwa. 
Groep 7A heeft ook een toneelstukje gedaan en een dansje, er is weer hard geoefend. Knap gedaan 
allemaal!  
 
Huiswerk: 
Groep 7B Topo toets Noord-Europa, woordenschat Licht oefenen 
Groep 7A Engels toets donderdag 26-11, woordenschat Licht oefenen 
 
Groetjes de juffen! 
 

 
Groep 8: 
Afgelopen vrijdag zijn de rapporten mee naar huis gegaan. Ook hebben we toen lootjes getrokken 
voor de sinterklaassurprises. Altijd weer een spannend gebeuren. Ook de juffen en de stagiaires deden 
mee. En we hebben pieten getekend in Piet Mondriaan stijl. 
Er zijn nieuwe tafel groepjes gevormd deze week. Sommige kinderen moeten best wel weer even 
wennen. 
Vanochtend hadden we weer toneel. In meerdere sessies dit keer zodat het niet te vol werd in de aula.  
We hebben de Pietenmove gedaan en nog wat andere pieten dingen. Het was weer gezellig! 
Huiswerk:  
Donderdag 26-11: Schoen mee naar school nemen. 
Vrijdag 27-11: Huiswerkbladen inleveren. 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 
De jarige(en): 
 
20-11 Hannah Kovacevic (2013) 3 
20 Bente de Wolf (2014) 3 
21 Zinedine Bousnin (2013) 3 
21 Liam Kuijt (2013) 4B 
22 Jolie van der Spek (2015) 1/2B 
25 Jasper Bos (2010) 7B 
26 Luke van Klink (2014) 3 
26 Wout van der Meer (2012) 5 

 

 
 

 


