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Algemene informatie: 

COVID-19. 
Een flink aantal mensen heeft gereageerd op mijn vraag over de alertmeldingen in PARRO. De meeste 
ouders/verzorgers vinden het fijn om een ‘vooraankondiging’ te ontvangen, een enkele ouder heeft 
dit liever niet. Nu bestaat er in PARRO een optie om meldingen/berichten uit te zetten. Ik weet echter 
niet of dat nu wel zo verstandig is. 
Ik krijg ook af en toe vragen m.b.t. de tijd die tussen een alert zit en het opheffen daarvan. 
Regelmatig komen bij mij berichten binnen dat kinderen preventief worden getest. Deze berichten 
overlappen elkaar. Hierdoor blijft de melding soms een week actief. Dit is niet anders: zolang er 
kinderen worden getest, blijft de situatie gelijk. Daarnaast duurt het soms enkele dagen voordat een 
testresultaat doorkomt (Zeker in het geval van kinderen, waarbij dit veelal telefonisch plaatsvindt). 
Parkeren. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn uw auto te parkeren op een parkeerplaats en niet stil te staan op straat 
om uw kind uit te laten stappen? Vaak is er nog ruimte op het parkeerterrein tegenover de apotheek. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
maandag  22-03 MT-vergadering na schooltijd. 
dinsdag  23-03 * 
woensdag  24-03 Grote rekendag. 
donderdag  25-03 * 
vrijdag  26-03 Verzending nieuwsbrief 25. 

 
Groepsinformatie. 

De kleutergroepen: 
Het thema dinosaurussen hebben wij deze week afgesloten. Wat hebben wij ontzettend veel geleerd 
over de dino's. 
De komende week gaan wij aan de slag met de lente en Pasen. 
De kinderen mogen iets gezelligs meenemen dat met Pasen of voorjaar te maken heeft.  
De letter van de week is de j van juf. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Omdat de kinderen heel goed hun best hebben gedaan. Hebben wij voor komende woensdag 24 
maart een extra speelgoeddag ingepland. De kinderen mogen die dag speelgoed van thuis meenemen. 
Denk er wel aan dat dit niet breekbaar moet zijn of uit kleine onderdelen bestaat. 
In groep 1/2B is deze week Tim gestart. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
 
Deze week hebben wij de Cito-toetsen afgerond. De kinderen hebben allemaal erg hun best 
gedaan!  
Met veilig leren lezen leerden wij woorden lezen en schrijven met ‘schr’, zoals schrift en schram. 
Ook leerden wij verkleinwoorden met -pje, -tje en -je, zoals boompje, paaltje en huisje. Volgende 
week ronden wij kern 8 van VLL af. Daarnaast lezen wij nu dagelijks in ons biebboek. Ook leren de 
kinderen om te vertellen waar hun boek over gaat, zodat een ander het misschien ook wil lezen. Nu 
ze alle letters kennen, krijgen de boeken meer inhoud en worden de verhalen steeds leuker. De 
kinderen worden hier erg enthousiast van. Tip voor thuis: kies samen met je kind een leuk boek om 
iedere dag (samen) uit te lezen. Goed leren lezen doe je vooral door het maken van leeskilometers!  
Met Staal leerden wij een nieuwe categorie: het zingwoord, zoals ding dong.  
Omar en Bente waren deze week de zonnetjes van de 
week. De klas heeft weer lieve complimentjes bedacht.  
Verder hebben de kinderen mooie, kleurrijke vlinders 
geknutseld, waarbij ze de opdracht kregen om te 
spiegelen. Dit hebben ze heel knap gedaan!  
Tot slot vierden wij de verjaardag van Jop. Het was een 
gezellig feestje.  
Fijn weekend allemaal.  
 
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Wat is er weer hard gewerkt deze week! De Cito-toetsen zijn zo goed als klaar. Sommige kinderen 
moeten nog wel wat inhalen. Daar gaan we komende week nog mee aan de slag. Donderdag is de 
Kangoeroe reken wedstrijd geweest. Een aantal kinderen uit de groepen 4 heeft hieraan meegedaan. 
We zijn benieuwd naar de uitslag. We hebben al leuke lessen van onze stagiaires gehad en er gaan 
zeker nog meer komen. Komende week starten we met een nieuw blok van rekenen en ook alweer het 
laatste blok van Atlantis. Het thema van Atlantis is "Speel je mee?" Het leesboek dat hierin centraal 
staat is "Alle Dagen Hartstikke Druk". Een mooi en indrukwekkend verhaal over Indy, een jongen met 
ADHD. Indy denkt zelf dat het ook best Alle Dagen Helden Dagen kan betekenen. 
 
Fijn weekend allemaal, rust lekker uit en tot maandag! Juf Carla, juf Aukje, Juf Danny en juf Hanna 
 

 
Groep 5: 
Vandaag hebben we geleerd hoe de Orang-oetans onder moeilijke omstandigheden leven en hoe 
dat zo is gekomen. We hebben besproken wat we kunnen doen om deze prachtige apen te 
beschermen. Daarna hebben we onze leestekst die bij de les van Atlantis hoort gelezen en de 
aansluitende opdrachten gemaakt. We hebben als afsluiting nog een aflevering van het Klokhuis 
gekeken over het leefgebied van de Orang-oetans. Een leuke les! 
In de klas begint het voorjaar! We hebben bomen met bloesem geknutseld en driedimensionale 
tulpen gemaakt. Ze zijn mooi geworden! 
Volgende week gaan we starten met een nieuw thema van taal: Geld. Een thema waar veel over te 
vertellen valt! 
 
Goed weekend, Juf Ester en juf Nelleke. 
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Groep 6: 
Deze week hebben de Citotoets van rekenen afgerond en we zijn begonnen met het lezen van de 
woordjes van de Drie Minuten Toets (DMT). We hebben ook nog de toets van taal en geschiedenis 
gemaakt. Het lijken heel veel toetsen, maar we gaan ook gewoon verder met bijvoorbeeld Atlantis. 
We reizen langs de westkust van Afrika over de Atlantische Oceaan. We lezen over de Evenaar en het 
noordelijk en zuidelijk halfrond en over een poolreiziger van 70 ton! Tijdens Aardrijkskunde maken we 
een kwartet. De les van Engels gaat over Tom en zijn familie. Ze gaan op vakantie naar Zeeland en 
leren van alles over de overstroming van 1953. Dus ook weer een beetje geschiedenis. 
Een groep kinderen heeft donderdag 18 maart meegedaan aan de opdrachten van de 
Kangoeroewedstrijd. We bespreken er ook een aantal met de hele groep. Er zitten best lastige 
opdrachten bij, maar goed voor de extra uitdaging! 
We zijn inmiddels heel goed geworden in het meedoen met Just Dance. Knap hoor! 
Huiswerk: dinsdag 23 maart inleveren kopieerblad spelling (met de slang). 
Boekenbeurten: Arian (22/3), Nijs (23/3), Sounna (24/3), Manou (25/3) en Ziyaad (26/3). Succes! 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
We hebben deze week weer hard gewerkt. We hebben al een groot deel van de Cito begrijpend lezen 
gedaan ook de taaltoets van thema Flits gemaakt. Verder hebben we met rekenen geoefend met 
procenten, grote deelsommen, aanzichten bij bouwwerken en verhaaltjessommen. Ook heeft deze 
week de kangoeroewedstrijd plaatsgevonden voor een aantal sterke rekenaars. In mei horen we de 
uitslag hiervan, spannend! Bij spelling heeft groep 7A vooral onderdelen herhaald die nog lastig 
waren. Groep 7B heeft verder geoefend met samenstellingen met een tussen -e door middel van een 
bewegend leren les. We zijn elke week ook flink aan het oefenen met verkeer, het gaat steeds beter! 
Bij Engels hebben we geoefend met dialogen bij veelvoorkomende situaties zoals in een restaurant of 
als toerist. De kinderen moesten de gatentekst zo goed mogelijk invullen en daarna hun uitspraak 
oefenen. Ten slotte hebben we het deze week natuurlijk nog veel over de verkiezingen gehad, dit hield 
de meeste kinderen erg bezig.  
 
Huiswerk: 
- Verkeerboekje blz. 8, 9 en 10.  
  
Fijn weekend en groetjes van de juffen! 
 

 
Groep 8: 
Deze week hebben we de Cito M8 toets voor begrijpend lezen gemaakt. Ook de methode toets voor 
rekenen, over kommagetallen was aan de beurt. Nu op naar het hoofdstuk over de breuken. Er wordt 
goed gewerkt! Er heerst een prettige werksfeer.  
Met natuur hebben we het over voortplanting, verliefdheid, puberteit en alles wat daarbij komt kijken.  
Dat zorgt soms voor hilarische momenten, maar er worden ook hele goede vragen gesteld. 
Huiswerk: 
Vrijdag 26-03: huiswerkbladen rekenen maken. 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): (Helaas is in de nieuwsbrief van vorige week een verkeerd overzicht terechtgekomen). 
12 maart Arian Amiri (2011) 6 
12 Seth Oomen (2009) 8 
12 Luuk Zondag (2015) 1/2B 
13 Jan Stepnik (2009) 8 
14 Nick Stouten (2016) 1/2C 
15 Kayleigh van der Zwet (2012) 6 
17 Collin Loos (2013) 4A 
17 Robin van Oostwaard (2013) 4B 
18 Danique Bloem (2010) 7A 
18 Melissa Klein (2010) 7B 
19 Jop van den Boom (2014) 3 
20 Ali Al Osman (2008) 7B 
20 Jenisha Narain (2013) 4A 
23 Dione Dompeling (2009) 8 
23 Ise van Leijden (2016) 1/2A 
23 Louise Overmans (2010) 7B 
25 Sylvie Bakker (2013) 4B 
25 Jill van der Meer (2014) 3 
26 Luuk Kennis (2015) 1/2A 
26 Robbin Knibbe (2009) 8 
26 Amy Weenink (2012) 4A 

 

 
 

 


