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Algemene informatie: 
 

Sinterklaasviering. 
Vrijdag 4 december is de grote dag! Zorg dat je op tijd op school bent, zodat je niets mist van ons 
feest met Sinterklaas en zijn pieten. De groepen 5 t/m 8 vieren 4 december met surprises. Het is de 
bedoeling dat deze creatieve bouwwerken donderdag 3 december, aan het einde van de schooldag, 
naar school gebracht worden. Zorg wel dat je pakket onherkenbaar is als je er mee over straat loopt. 
Dus een vuilniszak eroverheen! Op de surprise moet 
een enveloppe met daarop de naam voor wie de 
surprise gemaakt is en daarin het gedicht. Wij gaan 
er een gezellige feestdag van maken. Voor een lekker 
pauzehapje wordt gezorgd, de kinderen moeten wel 
zelf allemaal een lunchpakket meenemen. 
 
Aanscherping COVID-19-regels per 1-12-2020. 
Voor het basisonderwijs geldt geen mondkapjesplicht per 1 december. Alle andere regels blijven wel 
van kracht. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 

maandag  30-11 MT-vergadering na schooltijd. 

dinsdag  01-12 * 

woensdag  02-12 * 

donderdag  03-12 Surprises inleveren in de klas tot 15.00 uur. 
Gynzy teambijeenkomst na schooltijd. 

vrijdag  04-12 Sinterklaasfeest.       
Verzending nieuwsbrief 13. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij keihard gewerkt aan allerlei Sinterklaasopdrachten. Wij hebben zelfs twee keer 
Pietengym gehad dus hebben wij uitgebreid kunnen oefenen wat een echte Piet moet kunnen. Daarom 
hebben wij ons Pietendiploma dik verdiend. 
Vandaag hebben wij bezoek gehad van de Pieten. Wat hadden ze er weer een rommeltje van 
gemaakt. Gelukkig konden de kinderen alles snel en netjes opruimen. 
De rommelpieten kwamen ook nog in de groep om een mooi cadeautje te brengen en grapjes te 
maken. 
Deze week is in groep 1/2C Enas gestart. Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc. 
Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen op vrijdag 4/12 op tijd naar school komen. Zodat ze niets 
hoeven te missen van het Sinterklaasfeest. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Deze week hebben wij kern 4 van Veilig Leren Lezen afgesloten met een letter- en woordleestoets. Wat 
gaat het hard he! Volgende week zullen wij starten met kern 5. Ook het blok van rekenen hebben wij 
afgesloten met een bloktoets. De komende periode gaan wij aan de slag met de volgende doelen:  
het invullen van de getallenlijn tot 30  
sommen tot 10 uitrekenen  
sommen bedenken bij plaatjes  
hoeveelheden op het rekenrek herkennen  
getallen t/m 30 ordenen van minder naar meer 
Met Kwink (sociaal-emotionele ontwikkeling) hebben wij het gehad over kwaliteiten en complimenten. 
Waar ben je goed in? Kun je een complimentje geven aan iemand anders? De kinderen konden dit al 
goed vertellen.  
Donderdag mochten wij onze schoen zetten op school, wat een feest! Wat was het spannend toen wij 
vrijdag op school kwamen. Het was een giga rommel!!! Maar gelukkig vonden wij tussen alle rommel 

wel cadeautjes in onze schoentjes 😊   
Nu lekker bijkomen van een drukke (sint)week.  
 
Fijn weekend!  
Juf Demi  
 

 
 
 

De groepen 4: 
De spanning neemt met de week toe. Het heerlijk avondje komt steeds dichterbij. Afgelopen 
donderdag mochten de kinderen hun schoen zetten. Op vrijdag bleek dat de Rommelpieten waren 
langs geweest. Gelukkig hebben wij vele helpende handen in de groepen 4 en was alles zo weer aan 
kant! Een schoencadeautje mocht ook niet ontbreken. Dank u Sint & Piet! Volgende week vrijdag is het 
dan zover; de Sinterklaasviering op school. Zorg dat je op tijd bent! Verder zijn we lekker aan de slag in 
de klas. Denken jullie aan het oefenen van de woordenschat bij het thema Nodig en de tafels 1, 2, 5 en 
10? Fijn! 
Groep 4B: maandag staat juf Yvonne voor de groep.  
 
Fijn weekend allemaal, juf Danny, juf Hanna, juf Aukje en juf Carla 
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Groep 5: 
Wat een leuk begin van de vrijdagochtend! De Rommelpieten hebben beschaafd gerommeld in ons 
lokaal! De schoenen lagen door de hele klas, net als de werkboeken en de stoelen! 
Gelukkig kregen we ook allemaal een klein presentje. En....om het af te sluiten kwamen de Pieten 
gezellig nog even in de klas! We hebben twee leuke spellen gekregen en lekkers. Wat een feest! 
Donderdag mogen de kinderen hun surprise mee naar school nemen. Leest u even het algemene stukje 
hierover. Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. We gaan er een gezellige dag 
van maken! 
 
We oefenen met rekenen hoe je uit een verhaaltje de som kunt halen en hoe je dan de som kunt 
uitrekenen. Op www.citotrainer.nl bij rekenen en bij citotoets rekenen staan verschillende type 
sommen om te oefenen. Misschien handig om deze site eens te bezoeken. 
Met spelling hebben we 's woorden geleerd. Bijvoorbeeld 's zaterdags. Hier gaan we de komende 
week ook nog mee oefenen. 
 
We wensen iedereen succes met het maken van de surprise en een bijpassend gedicht! 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we tijdens rekenen gewerkt met verhoudingstabellen. We lezen goed de recepten 
en rekenen uit hoeveel we van alle ingrediënten nodig hebben. Als de verhouding niet klopt, dan wordt 
het natuurlijk minder lekker. We maken de toets van spelling in Gynzy en we sluiten ook het thema 
van taal “Zeebenen” af met de toets. Jullie hebben goed geoefend met de woorden. Knap gedaan! Op 
donderdag mochten jullie je schoen zetten in het mooie huis dat we gemaakt hebben. Gelukkig 
kwamen de Pieten langs om er iets te doen. Bedankt! Daar kunnen we goed gebruik van maken op 
school, maar natuurlijk ook thuis. De rommel die de Pieten hadden gemaakt, was gelukkig snel weer 
opgeruimd. Op vrijdagmiddag hebben we gezelschapsspelletjes gedaan. Onze begrijpend leestekst 
ging over bordspellen. En die zijn best populair tijdens de coronacrisis. 
Ook leuk om thuis af en toe een spelletjes te doen. Volgende week donderdag mogen jullie na 
schooltijd je surprise inleveren tussen 14.00 uur en 15.00 uur. Je maakt er natuurlijk een mooi gedicht 
bij. De naam voor wie de surprise is, mag onder op het papiertje waar het gedicht op staat. Dan blijft 
het nog een beetje geheim voor wie de surprise is. De juffen leggen een lijst klaar, zodat we weten of 
alle surprises “binnen” zijn. Nogmaals succes met maken. 
Huiswerk: dinsdag 1 december toets Aardrijkskunde “In de grond”.  
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

De groepen 7: 
En ja hoor, ook dit jaar zijn de rommelpieten weer geweest, wat een bende! Gelukkig is het zo weer 
opgeruimd als we samen de handen uit de mouwen steken. We hebben allemaal een leuk cadeautje in 
de schoen gehad en met elkaar een groot cadeau: Gravitrax! Hier kunnen we enorm gave 
knikkerbanen mee bouwen!  
Verder hebben we deze week met taal gewerkt aan het schrijven van een informatief artikel. Eerst 
oefenden we hoe we informatie in een schema konden zetten. De volgende les hebben we een 
onderwerp uitgekozen en vragen bedacht. Volgende week gaan we de antwoorden op die vragen 
zoeken en maken er daarna een mooi verslag van. Met spelling hebben we vooral geoefend met 
leenwoorden, die zijn nog best lastig! Er hoort geen regel bij dus we moeten ze vooral lekker veel 
oefenen.  
 

http://www.citotrainer.nl/
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Vandaag heeft groep 7A nog een buitenles gedaan met rekenen. We hebben eerst uitleg gehad over 
honderdsten van seconden en zijn daarna gaan meten wie er sneller een parcours kon doen. Groep 7B 
is ook naar buiten gegaan bij rekenen. We hebben een Zweeds renspel gedaan 
Deze week is Mohamad gestart bij groep 7A. Doordat hij nog niet zo lang in Nederland is, is het soms 
lastig om duidelijk met hem te communiceren. Maar wat fijn dat iedereen hem erbij probeert te 
betrekken en te helpen waar ze kunnen! 
 
Volgende week vieren we op vrijdag natuurlijk het Sinterklaasfeest. De surprises mogen op 
donderdagmiddag na schooltijd tussen 14.00 en 15.00 uur worden ingeleverd.  
 
Huiswerk: 
Groep 7A: dinsdag toets aardrijkskunde thema 2: Landschappen in Noord-Europa 
Oefenen woordenschat thema Licht 
Groep 7B: Dinsdag werkblad Sint werkwoorden en pepernoten verdelen inleveren 
Donderdag toets Engels hoofdstuk 4 t/m 6 (woordjes leren) 
De woorden van taal, thema Licht, zijn ook alvast mee naar huis gegaan. De toets hiervan is op 8 
december. 
 
Fijn weekend en succes met het afmaken van de surprises! 
de juffen van de groepen 7 
 

 

Groep 8: 
Veel kinderen zijn al op bezoek geweest bij een school voor voortgezet onderwijs. O.a. het Visser ’t 
Hooft in Leiderdorp, het Fioretti in Lisse en het Scala in Alphen aan de Rijn zijn bezocht. Fijn dat dat 
in deze rare corona tijd toch nog door kan gaan. We hopen dat het helpt bij het maken van een 
keuze. 
Daarnaast zijn we natuurlijk helemaal in de ban van Sinterklaas. We mochten deze week onze 
schoen zetten. We hadden voor de Sint een groot huis geknutseld waar al deze schoenen in 
stonden. 
Gelukkig heeft hij er ook wat in gedaan!! Zelfs in groep 8 wordt iedereen daar nog blij van! 
Volgende week vieren we het sinterklaasfeest in de klas met surprises en komt de Sint hopelijk ook 
nog even bij ons in de klas kijken. Ook willen we dan graag gezelschapsspelletjes doen. Iedereen 
mag dan ook een leuk spel van thuis meenemen. 
Op vrijdag hadden we een themadag, georganiseerd door meester Corné. Het thema was muziek. 
Alle vakken werden gedaan in dit thema. Bij rekenen hadden we het bij voorbeeld over 
muzieknoten, die soms wel heel erg op breuken lijken. En bij Engels hebben we het over een 
Engelse songtekst gehad.  
Het was een leuke en leerzame dag. Goed gedaan meester Corné! 
Huiswerk: 
Woensdag 02-12: Topografie Afrika leren. 
Donderdag 03-12: Engelse woordjes les 6 leren 
                                 Surprises op school inleveren tot 15.00 uur 
Vrijdag 04-12: Bordspel meenemen 
Dinsdag 08-12: Taaltoets ‘Ruimte’, woorden leren 
Woensdag 09-12: Aardrijkskunde hoofdstuk 2 leren 
Vrijdag 10-12: Huiswerkbladen maken 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
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De jarige(en): 
28-11 Xavi van der Hoorn (2013) 4A 

28 Sanne van Rhoon (2009) 8 

30 Sven van Emmerik (2013) 4B 

2-12 Gemma Blauw (2012) 4A 

2 Lucan Blauw (2012) 4B 

2 Luna Rodewijk (2012) 4B 

3 Charinta Dolieslager (2014) 1/2B 

4 Jace Olijerhoek (2011) 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


