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Nieuwsbrief 1
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Algemene informatie:
We zijn weer begonnen!
De eerste schoolweek zit er weer op. Er is niet alleen hard gewerkt, maar het was ook weer heel
gezellig.
Juf Noortje.
Onze gymdocent Noortje is met zwangerschapsverlof. Mitchell Peet neemt de gymlessen van haar
over. Mitchell studeert binnenkort af aan de sportacademie.
Schoolgids.
Van de week heb ik een aantal vragen gekregen m.b.t. het vakantierooster en studiedagen. Alles is
terug te vinden in onze nieuwe schoolgids. U vindt de gids op onze site onder het kopje ‘informatie’.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
06-09
dinsdag
07-09
woensdag
08-09
donderdag
vrijdag

09-09
10-09

*
Na schooltijd: stuurgroepbijeenkomst ‘schoolontwikkeling’.
Op de woensdagen is Ton Kuiters afwezig. Joukje de Vries neemt dan de
honneurs waar.
Na schooltijd: bouwvergadering.
Verzending nieuwsbrief 2.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Na een hele fijne vakantie was het superleuk om iedereen weer te zien en was het heel fijn om weer te
gaan beginnen.
We hebben deze week een verjaardagskalender gemaakt en verder 'gewoon' weer heerlijk met elkaar
gespeeld. Volgende week start het vriendschapsproject: Zoevende Zebra.
Dit gaat over vriendschappen en waardering voor elkaar. Voor dit project heeft ieder kind een doos
nodig met daarin persoonlijke spullen van thuis, een zogenaamde 'ik-doos'. U moet hierbij denken aan
een schoenendoos met iets wat uw kind lekker vindt of leuk vindt om te doen, een vakantiefoto, een
babyfoto enzovoort. Ook heeft ieder kind een grote (kiezel)steen nodig, hiermee gaan we een leuke
activiteit doen, passend bij het thema.
Dit schooljaar zijn de volgende kinderen gestart in de kleutergroepen:
Dex, Dana, Wided, Rushiel, Dani, Julian, Bolder en Mees. Wij wensen hun een hele fijne tijd bij ons op
de Elckerlyc.
Volgende week gaan we weer beginnen met de letter van de week, dat is de letter i van ik.
Ook starten we met het cijfer van de week, dat is voor komende week de 1.
We wensen iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week!
De kleuterleerkrachten.
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Groep 3:
Wat hebben we veel geleerd deze week, al die nieuwe werkboeken en materialen! Best wennen aan
alle nieuwe klasgenootjes, we gebruiken deze periode ook voor het leren kennen van elkaar. Daarvoor
maken we gebruik van korte Energizer/spelletjes die helpen om een hechte groep te maken.
Komende week krijgen we ons Chromebook en kunnen we hiermee aan de slag.
Deze week hebben we de letters i en k geleerd en zo kunnen we dus al het woordje ik lezen. Met
rekenen zijn we bezig met meer/minder en we tellen van alles. Ook leren we de getallen schrijven in
een apart werkboekje.
Nu lekker uitrusten in het weekend, tot maandag,
juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
De eerste week zit er alweer op en wat een toppers hebben we in groep 4!
Natuurlijk is het even wennen na zes weken vakantie, maar wat hebben ze al goed hun best gedaan en
lekker gewerkt. Deze week zijn we begonnen met het eerste thema van taal. Het thema Start. Bij ieder
thema krijgen de kinderen de woordenschatwoorden ook mee naar huis om te oefenen. De woorden
komen altijd terug in de taaltoets. Met spelling hebben we het hakwoord herhaald. De regel die erbij
hoort is: Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor (stoel, jas, raam). Speciaal hakwoord. Daar
mag geen u tussen (melk, kalf, jurk). Ook hebben we al nieuwe hoofdletters geleerd, kennis gemaakt
met Atlantis en hebben we gerekend. Met de wisbordjes 🙂🙂. Natuurlijk was er ook tijd om elkaar een
beetje beter te leren kennen.
Denken jullie nog aan je koptelefoon? De verwerking van rekenen en spelling doen we meestal op het
Chromebook. Een goed werkende koptelefoon is daarbij echt noodzakelijk. Tijdens de zomervakantie
groeien de kinderen vaak erg hard, dus fijn als u ook even wilt controleren of de gymschoenen nog
goed passen.
Tot slot: u kunt ons altijd bereiken via Parro of mail. Wilt u belangrijke informatie via Parro of mail
altijd aan beide leerkrachten richten? Alvast bedankt! aukjeaardema@ssba.net en
carlaloonstra@ssba.net
We gaan er een fijn schooljaar van maken met elkaar! Dit weekend lekker bijkomen van de eerste
schoolweek.
Tot maandag! juf Aukje en juf Carla
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De groepen 5:
Na een fijne, lange vakantie zijn wij deze week weer lekker van start gegaan. We hebben veel
groepsvormende activiteiten gedaan, zoals samenwerk spelletjes. De tafels zijn in groep 5 erg
belangrijk. We zullen daarom alle geleerde tafels veel herhalen. Elke dinsdag oefenen we 1 minuut de
tafels. Deze week hebben we de tafel van 0 gedaan. Komende week oefenen we de tafel van 1. Als ze
de tafel behaald hebben, mogen ze hun naam op het tafelblad in de klas invullen ter motivatie. Ook
krijgen de kinderen elke week een raadsel/zin mee en mogen ze puzzelen waar het over gaat. Dit
noemen we de Grey of the day. De volgende dag bespreken we het antwoord. Deze week was het
raadsel: ''Ik leefde van 1606 tot 1669''. Het is vaak een weetje over iets leuks, grappigs of interessants.
Wij hebben het antwoord deze week al in de klas besproken. Misschien leuk het hier thuis nog met uw
kind over te hebben.
5A: Wij willen u vragen om, als u communiceert via Parro, te kiezen voor een kindgesprek en dan de
beide leerkrachten wil toevoegen. Zo zijn beide leerkrachten ook gelijk op de hoogte.
5B: We hebben deze week in groepjes aan het oplossen van raadsels gewerkt. Het was een spannend
verhaal waarbij er Chromebooks gestolen waren en de kinderen de dader moesten vinden door
raadsels met elkaar op te lossen. Ze hebben lekker samengewerkt, top!
Aankomende woensdag 8 september ben ik (juf Demi) vrij en staat juf Hanna voor de groep.
Fijn weekend allemaal!
Groetjes,
Juf Ester, Juf Nelleke en juf Demi
Groep 6:
We zijn enthousiast begonnen aan het nieuwe schooljaar. Fijn dat we zo'n groot lokaal hebben. Daar
hebben we gelukkig de ruimte! We hebben kennisgemaakt met de nieuwe juffen. We deden een
Kahootquiz. Verder hebben we heel goed samengewerkt tijdens het circuit, de spellen en de
buitenlessen van rekenen en spelling. Tussen de lessen door doen we spelletjes zoals "Foto van de
klas", "Wie is het?" en het namenbalspel. Dan komt het ook aan op goed luisteren naar elkaar en
samenwerken.
We hebben de afgelopen week veel herhaald zoals de tafels, getallen t/m 10.000 en woorden met d of
t. We maken van rekenen de instaples. Ook tijdens de eerste lessen van spelling herhalen we
bijvoorbeeld het "hakwoord" en het "zingwoord". Het eerste thema van Taal gaat over Amsterdam.
Veel kinderen zijn daar al eens geweest om bijvoorbeeld een museum te bezoeken. Op vrijdag maken
we een verjaardagskalender om in de klas te hangen.
We hebben inmiddels ook een schema gemaakt voor de juffen die kinderen begeleiden in kleine
groepjes. Dat zijn juf Yvonne (op maandag en dinsdag) en juf Bianca (op donderdag en vrijdag).
Vanaf nu iedere donderdag en vrijdag gymspullen mee.
Op donderdag starten we met de gymles. Extra belangrijk om dan op tijd op school te zijn!
Deze week nog geen huiswerk.
Prettig weekend!
Groetjes juf Dyonne en juf Douwina.
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Groep 7:
En dan zit de eerste schoolweek van groep 7 er alweer op! De boeken zijn nog niet echt opengegaan,
maar we hebben al veel gedaan. Weer aan elkaar wennen, de nieuwe juffen, regels, etc. zijn deze
weken belangrijker. Maar ook tijdens spelletjes leer en oefen je veel. Zo hebben we toneellezen
gedaan, de tafels geoefend met Kaboem, het ruimtelijk inzicht getraind bij het maken van puzzeltjes,
spellingwoorden onthouden tijdens een estafette, een propjesdictee, een buitenles etc. We hebben de
week afgesloten met een muziekbingo. Ook hebben we onze creatieve kant laten zien tijdens het
maken van de verjaardagskalender, tekeningen maken van de vakantie, ons eigen pionnetje maken en
bij een legopoppetje. Kortom; we hebben ons niet verveeld deze eerste schoolweek!
Bij taal zijn we rustig begonnen aan het thema Strips. Een thema wat veel kinderen aanspreekt. Erg
leuk dat er meteen kinderen waren die dingen meenamen die passen bij dit thema.
Volgende week gaan we ook de andere methodeboeken opendoen en begint het 'echte leven in groep
7', maar ook dan hopen we genoeg tijd te vinden voor een spelletje tussendoor. Dat gaat vast
helemaal goedkomen!
Rust lekker uit in het weekend en tot volgende week!
Groetjes juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke.
De groepen 8:
En dan ineens is het zover, het laatste jaar van de basisschool is aangebroken. We hebben er een
gezellige eerste week van gemaakt. We hebben bijgepraat over de zomervakantie en de kinderen
hebben elkaar nog beter leren kennen. De eerste weken van het schooljaar besteden we weer even
extra aandacht aan de groepsvorming door middel van verschillende spellen en activiteiten. Er is deze
week ook alweer hard gewerkt. Bij rekenen hebben de kinderen voor het eerst met een miljard
gerekend. Het thema van taal is China. De kinderen hebben nieuwe woorden als het karakter,
schriftsysteem en metropool geleerd. Bij geschiedenis hebben we het met elkaar gehad over de
Gouden Eeuw. Hier gaan we de komende weken mee verder.
Huiswerk:
Volgende week krijgen de kinderen een huiswerkboekje mee. Hierin zitten werkbladen tot aan de
herfstvakantie. Het eerst huiswerkboekje gaat over de werkwoordspelling. Na de herfstvakantie gaan
we weer met iets anders oefenen. Dit boekje is voor het 'maakwerk. De kinderen krijgen hiernaast
losse bladen mee voor het 'leerwerk. Denk hierbij aan de woordjes voor Engels en leren voor de
toetsen van geschiedenis en aardrijkskunde.
Het doel van het huiswerk is met name de planning. Heb je het op tijd af en vergeet je het boekje niet
op de juiste dag mee naar school te nemen. Het huiswerkboekje moet elke vrijdag mee naar school.
Fijn weekend!
Juf Joukje, juf Henriëtte, juf Wieske en juf Anika
De jarige(en):
3-9
5
6
10

Eline van Rhoon (2014)
Izabel van Es (2014)
Neil de Koning (2015)
Amy Kiers (2013)
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