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Algemene informatie: 

Pasen.  
Samen met u hoop ik dat we allemaal ‘even’ kunnen bijkomen tijdens het Paasweekend na deze 
enerverende periode.  
We kijken uit naar de terugkeer van alle kinderen en collega’s! 
 
Met vriendelijke groet en prettig weekend, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
maandag  05-04 Tweede Paasdag: de kinderen zijn vrij. 
dinsdag  06-04 * 
woensdag  07-04 * 
donderdag  08-04 Teamvergadering: aanvang: 14.45 uur. 
vrijdag  09-04 Verzending nieuwsbrief 28. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
De kinderen hebben deze week veel aandacht besteed aan het maken van mooie paaseieren en een 
borduurwerk in Paassfeer. 
De letter van de week is de d van dak. De kinderen mogen spulletjes voor de lettermuur meenemen. 
Na het lange Paasweekend gaan wij starten met het thema "Nederland". De kinderen mogen iets 
meenemen dat echt met Nederland te maken heeft.  
In groep 1/2C is Norah begonnen, wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Wij wensen jullie een fijn Paasweekend en zien jullie graag op dinsdag weer. 
 
Groetjes, 
De Kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Er is weer hard gewerkt door groep 3 deze week. We zijn gestart met kern 9 van Veilig Leren Lezen. 
We leren woorden lezen die met drie medeklinkers beginnen of eindigen, zoals in strik en markt. Met 
staal hebben we alle geleerde categorieën en de regels daarbij herhaald. Tot nu toe leerden wij het 
hakwoord (regel: ik schrijf het woord zoals ik het hoor), het zingwoord (net als bij ding dong) en het 
luchtwoord (regel: korte klank +cht, behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt). Bij rekenen borduren wij 
verder op (tempo)sommen en kwamen de aanzichten aan bod. De kinderen kregen verschillende foto's 
te zien en moesten hierbij de juiste fotograaf zoeken. Wie zou vanaf welke positie de foto gemaakt 
kunnen hebben? Ze hebben hierbij goed samengewerkt.  
Verder hebben wij veel buitenlessen gedaan in het zonnetje.  
Op 1 april haalde de juf een flauwe grap met de kinderen uit. Om het goed te maken, werden er 
paaseieren verstopt en opgegeten.  
Fijn paasweekend allemaal! 🐰🐰🐰🐰 
 
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Wauw, wat een enerverende week hebben de groepen 4 achter de rug! 
Veel verschillende juffen voor groep 4A en groep 4B is zelfs naar huis gestuurd vanwege een positief 
geteste leerling (beterschap;), dat was best even schrikken, zeg! Inmiddels is een flink aantal kinderen 
getest, we hopen dat dit een beetje meeviel, kanjers zijn jullie! 
Ook het thuiswerken is prima opgepakt door de kinderen en ouders, complimenten aan jullie 
allemaal!  
We hebben in ieder geval dit lekkere, lange weekend zeker verdiend en hopen iedereen gezond en wel 
weer te zien na Pasen.  
Afgelopen donderdag hebben we in ieder geval al een stukje Pasen kunnen vieren met het paaseieren 
festival. Kinderen hadden een paasspeurtocht in de klas en werden we getrakteerd op lekkere 
chocolade eitjes. Ook voor de kinderen met een allergie was er een lekkere traktatie. Het was het een 
gezellig feestje zo op de laatste schooldag van deze week.  
Ook hebben we deze week gekke “onzin” gedichten met Taal gemaakt en volgende week zal de toets 
over het Thema: Gek worden afgenomen.  
Met spelling zijn we begonnen met blok 7 en hebben we geleerd om drie categorieën in een woord te 
kunnen vinden. Heel knap! 
Wij wensen jullie fijne dagen en tot volgende week! 
 
Groetjes, De juffen uit groep 4A en 4B 
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Groep 5: 
De komende periode gaan we verder met het oefenen van vermenigvuldigingen en deelsommen met 
rest. Het is zinvol om de tafels weer even op te frissen! Dit kan in Gynzy of op de website 
www.tafeldiploma.nl 
In de week van 12 april gaan we beginnen met Spontaan vertellen. In dit geval is het de bedoeling dat 
de kinderen iets meenemen van huis wat een speciale betekenis heeft voor hem of haar. Ze vertellen 
waarom. Het kan iets zijn wat te maken heeft met een hobby, iets van vroeger of iets wat de kinderen 
hebben gemaakt. 
Volgende week krijgen de kinderen een overzichtje mee met de datum waarop ze aan de beurt zijn en 
met nogmaals de uitleg! 
Dinsdag na Pasen is de toets van Aardrijkskunde. Het onderwerp: Allemaal mensen. De te leren tekst 
hebben de kinderen mee naar huis gekregen! 
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee. 
Dinsdag 6 april: Toets aardrijkskunde 
Tafels herhalen! 
 
Goed Paasweekend! De leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Deze week hebben we tijdens Aardrijkskunde geleerd wat ijzererts is, waar het vandaan komt en hoe 
er staal van wordt gemaakt. Om bijvoorbeeld een auto te maken heb je verschillende fabrieken nodig. 
Dit noemen we industrie. Het eindproduct is de auto. In veel fabrieken worden robots gebruikt om de 
auto's in elkaar te zetten. Tijdens taal bespreken we wat "Achter de coulissen" betekent. We hebben 
allemaal wel ergens een mening over, maar kunnen we ook argumenten benoemen om te laten weten 
waarom we die mening hebben. Dit oefenen we tijdens de les. Argumenten vóór en argumenten 
tegen. Goed gedaan! De les van Atlantas gaat over Vrienden op het rif. We weten nu waarom 
poetsvisjes zo belangrijk zijn. 
Op woensdag zijn we voor beweging naar het grote grasveld bij de Schoener geweest. Het was heerlijk 
weer. Fijn dat zo veel kinderen speelgoed meegenomen hadden voor buiten. Voor herhaling vatbaar! 
 
Huiswerk: inleveren dinsdag 6 april of woensdag 7 april "Ontwerp je robot". 
Jullie hebben allemaal kopieerbladen mee naar huis gekregen om je te helpen een eigen robot te 
ontwerpen. Het mag een tekening zijn of een knutselwerk. Succes! 
Inmiddels hebben we al aardig wat boekenbeurten gehad. Volgende week zijn de volgende kinderen 
aan de beurt: Tycho (6/4), Floris (7/4), Wessel (8/4) en Jari (9/4). 
 
Fijn paasweekend! Groeten van de juffen. 
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De groepen 7: 
 Wat een heerlijk weer was het afgelopen week. We zijn dan ook regelmatig buiten aan de slag 
gegaan met leuke lessen. Het hoogtepunt van deze week was natuurlijk slagen voor het theoretisch 
verkeersexamen!  Verder zijn we bij taal aan het thema Nederland begonnen, als je leuke spullen hebt 
in dit thema, zijn die van harte welkom! Tijdens de Engels les hebben we in tweetallen dialogen 
gemaakt en als toneelstukje geoefend. Iedereen was erg betrokken, leuk! Groep 7A is gestart met een 
nieuw blok van spelling en heeft het trottoirwoord en het persoonlijk voornaamwoord 
geleerd. Vandaag hebben we paaseitjes verstopt, 1 april grappen doorstaan en een gezellige 
paasmiddag gehad. Nu lekker gaan genieten van het lange weekend! 
Huiswerk: 
Woe: toets Engels 
 
Geniet van het lange paasweekend en eet niet te veel eitjes! Groetjes de juffen! 
 

 
Groep 8: 
Eindelijk hoor, we zijn begonnen aan het lezen musical. We lezen hem in totaal 2 keer en daarna 
mogen de kinderen een top 3 van hun favoriete rollen inleveren. De juffen hebben dan een week de 
tijd om die rollen eerlijk te verdelen, zodat dat rond is voordat we aan de Cito eindtoets beginnen. 
Op woensdag 7 april zouden we eigenlijk meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. Maar dat is 
vanwege Corona afgelast. Toch willen wij er met de kinderen een leuke dag van maken, met allerlei 
balspellen. Daarom willen we de kinderen vragen om die dag een grote, lege plastic fles mee te nemen 
en een bal. We sluiten de dag af met een leuke voetbalfilm en wat lekkers. 
Maar nu eerst even een paar dagen bijkomen van de Corona onrust op school. 
We wensen iedereen hele fijne Paasdagen, tot volgende week! 
 
Groeten Joukje en Henriëtte 
 

 
 

De jarige(en): 
3 april Teijler van Egmond (2016) 1/2C 
3 Kamal Essakali (2009) 8 
3 Jort van Klink (2013) 4A 
5 Lizz van der Laan (2016) 1/2A 
5 Linde van der Zwet (2014) 3 
7 Thijs Felix (2016) 1/2A 
8 Hajar Abdalli (2015) 1/2C 

 

 
 

 


