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Algemene informatie:
COVID-perikelen.
Het is dagelijks een hele klus om alle meldingen van preventieve testen en de uitslagen te verwerken
om vervolgens de hoogstnoodzakelijke informatie aan u door te sturen. Belangrijk is en blijft om mij
via de mail op de hoogte te stellen. Hierdoor wordt het ‘missen’ van een bericht zoveel mogelijk
beperkt.
Het is afgelopen week net aan gelukt om de personele bezetting van de groepen in te vullen. Een
extra compliment aan de collegae die hebben kunnen schuiven in hun activiteiten.
Mocht uw kind langer in thuisquarantaine moeten maar wel in staat zijn om thuis te werken, dan
kunt u hiervoor contact opnemen met de groepsleerkracht(en).
Het tweede rapport.
Vandaag hebben de kinderen hun tweede rapport meegekregen. Bij deze nieuwsbrief zit een
toelichting op de rapportage.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

12-04
13-04
14-04
15-04
16-04

*
*
Korte vergadering na schooltijd.
*
Verzending nieuwsbrief 29.

Groepsinformatie.
De kleutergroepen:
Na hele gezellige paasdagen zijn we deze week begonnen met het thema Nederland. In de klas hebben
we Nederlandse vlaggen gemaakt. De kinderen mogen iets meenemen wat met Nederland te maken
heeft.
De letter van de week is de letter d van daan. Als de kinderen het leuk vinden mogen ze iets
meenemen wat begint met de letter d. Dit gebruiken we voor de lettertafel/muur.
We heten Norah van harte welkom bij ons op de Elckerlyc en wij wensen haar een hele fijne tijd toe.
Iedereen een heel fijn weekend!
Groetjes van de leerkrachten van groep 1/2
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Groep 3:
Deze week hebben wij aai ooi oei woorden leren lezen en
schrijven, zoals zwaai, kooi en roei. De regel hierbij is: ik hoor een
'j' maar ik schrijf een 'i'. Ook leerden wij woorden met een
stomme e, zoals korte en stomme.
Wij starten volgende week met een nieuw blok van rekenen. De
doelenposter wordt per mail aan u verstuurd.
Met staal hebben wij het plankwoord geleerd. De regel hierbij is:
de 'n' en de 'k' zitten samen op de bank te kussen, daar past de 'g'
niet tussen. Verder hebben wij vrolijke lentevogels getekend met
wasco en geverfd met ecoline.
Volgende week mogen de kinderen die dit hebben, een pop-it
meenemen. We zullen daar een leuke leeractiviteit mee doen.
Mocht u het niet hebben, ook geen probleem.
Fijn weekend!
Juf Demi
De groepen 4:
Afgelopen week is er weer redelijk rustig en hard gewerkt in de groepen. Fijn om weer wat ritme te
hebben. Enkele kinderen zijn nog ziek of in afwachting van testen thuis geweest. Goed om te zien
dat zelfs dan het werk in Gynzy vaak wordt gemaakt, toppertjes! Komende week ronden we het
taalthema GEK af met een toets (nog even lekker oefenen met de woordjes thuis) en ook het
rekenenblok sluiten we af met de methodetoets.
Vandaag hebben de kinderen hun bijzondere rapportverslag mee naar huis gekregen. Het verslag
mag u in het rapport laten zitten (is een extra toevoeging en hoort dus bij het complete overzicht).
Het CITO overzicht mag eruit en dan mogen de rapportomslagen, getekend, weer mee naar school.
Zoals eerder gemeld kunt u aangeven als u een telefonische toelichting wilt over de afgelopen
periode. Stuur hiervoor een berichtje via Parro met uw voorkeursmiddag, dan plannen wij een
moment hiervoor in.
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje, juf Carla, juf Danny & juf Hanna
Groep 5:
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Zoals u weet ziet het er iets anders uit
dan u gewend bent. Wij zijn trots op de behaalde resultaten! Knap gedaan allemaal!
Vanaf maandag gaan we beginnen met de Spontaan vertellen beurten. Vorige week hebben de
kinderen de uitleg mee naar huis gekregen, samen met de planning. We kijken uit naar de mooie
verhalen!
Ook krijgen de kinderen vandaag de woordenlijst van het nieuwe thema van taal mee; Geld.
Misschien handig om alvast eens thuis door te lezen.
Tijdens de Kwink les hebben we gepraat over vaardigheden die we de komende tijd willen leren.
Bijvoorbeeld: geduldig zijn, iemand troosten of een complimentje geven. Leuk om te horen hoe
goed de kinderen zelf inzicht hebben in waar ze nog kunnen groeien!
We wensen iedereen een goed weekend toe,
Juf Ester en juf Nelleke.
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Groep 6:
Deze week hebben jullie mooie en creatieve proefmodellen van robots ingeleverd. Knap gedaan! Er
staat ook een foto in Parro. Tijdens taal gaan we verder met het thema Plankenkoorts. We beschrijven
wat we zien op de foto's in het bronnenboek. Op die foto's zien we fragmenten van optredens van
acteurs op toneel of van een acteur in een filmrol. Deze week was tijdens Aardrijkskunde de Topo van
Noord-Brabant en Limburg aan de beurt. We gaan ook verder met het thema van Geschiedenis over
de Tweede Wereldoorlog. We kijken naar het videodagboek van Anne Frank en lezen uit haar
dagboek. Fijn dat Sarah dit heeft meegenomen en dat het op school mag blijven zolang we het over
WOII hebben.
Huiswerk: dinsdag 13 april Topotoets Noord-Brabant en Limburg.
En de kinderen die hun robot nog niet hebben ingeleverd, kunnen dat maandag of dinsdag nog doen.
Dat levert vast ook weer mooie foto's op. Succes!
We gaan ook verder met de boekenbeurten. Iedereen heeft zijn of haar datum op het kopieerblad
staan.
Prettig weekend!
De juffen van groep 6.
De groepen 7:
Deze week zijn we met taal weer doorgegaan in het Thema Nederland. We hebben nieuwe woorden
geleerd zoals de kolonie, het overzees gebied, democratisch en nuchter. Ook hebben we geleerd dat
wij niet alleen woorden gebruiken uit een ander land, maar dan andere landen ook woorden
gebruiken uit onze taal! Verder hebben we met spelling geoefend met trottoir woorden, tussen-e en
werkwoordspelling. Met rekenen hebben we blok 1 afgesloten en geoefend met onderdelen die nog
lastig waren. De tekst van Nieuwsbegrip ging over de ramadan en hier hebben we het uitgebreid over
gehad, omdat er een paar kinderen in de klas aan mee gaan doen. Zij konden ons veel vertellen over
hoe dat bij hen gaat. De spreekbeurten zijn ingepland voor na de meivakantie, veel succes met
voorbereiden allemaal! Tijdens geschiedenis hebben we het gehad over 4 en 5 mei. Wat herdenken en
vieren we nu eigenlijk die dagen? De komende weken gaan we het nog vaker over de Tweede
wereldoorlog hebben. In de klas kijken we ook de afleveringen van 13 in de oorlog.
Vandaag heeft iedereen het alternatieve rapport meegekregen. Jullie hebben weer hard gewerkt, ga
zo door! Wanneer ouders nog een gesprek willen is dit uiteraard mogelijk. Wilt u dit via Parro of de
mail laten weten? Dan plannen we een afspraak.
Vanaf volgende week gaan we ook beginnen in een kennismakingsboekje voor de Cito entreetoets.
Deze toets nemen wij af op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 april in de ochtend.
Huiswerk:
dinsdag 12 april: werkblad persoonlijk voornaamwoord en omrekenen oppervlakte maten
Spreekbeurten voorbereiden
Fijn weekend, groetjes de juffen uit groep 7!
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Groep 8:
Afgelopen woensdag zouden we eigenlijk meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. Dat ging helaas
niet door. We hebben met de kinderen van de klas wat alternatieven bedacht om er toch met elkaar
een leuke dag van te maken. We hebben eerst natuurlijk met elkaar gevoetbald in de ‘kooi’. Daarna in
de klas spelletjes, een voetbalquiz en een marshmallow challenge gedaan. Natuurlijk met wat lekkers
erbij. We hebben de dag afgesloten met een voetbalfilm, “In Oranje”.
Op donderdag en vrijdag hebben we de musical nog een keer doorgelezen zodat iedereen op
vrijdagmiddag hun favoriete top 3 voor de musicalrollen mocht doorgeven. Nu gaan de juffen puzzelen
om alle rollen zo eerlijk mogelijk te verdelen. Vrijdag 16-04 gaan we de rollen bekend maken.
Spannend!
Huiswerk:
Vrijdag 16-04: huiswerkbladen maken
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte
De jarige(en):
10-4
12
12
13
14
15

Robby Pronk (2016)
Emily Louise Eerhart (2014)
Kick Vesseur (2011)
Mohammed Abdellaoui (2015)
Anouk Straathof (2010)
Chiel van der Geest (2009)
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