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Nieuwsbrief 02
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Algemene informatie:
Kennismakingsgesprekken.
Bij deze nieuwsbrief treft een ‘praatpapier’ aan m.b.t. de kennismakingsgesprekken. Het formulier is
voor u een handreiking zonder verplichtingen om in te vullen of in te leveren.
COVID-gerelateerde zaken.
Van de week kregen enkele collega’s wat vragen m.b.t. de regels rondom COVID.
Zoals ik ook in nieuwsbrief ‘0’ heb vermeld, is er nu nog niets veranderd. Bij COVID-gerelateerde
klachten geldt thuishouden en uit voorzorg laten testen. Alleen een verkoudheid is in principe geen
reden om thuis te blijven. Sommige ouders vragen aan ons een advies, maar hiervoor moet u echt bij
uw huisarts of de GGD zijn. Wij kunnen en mogen geen medische adviezen geven.
Volgende week komt er weer een briefing van de overheid. Daarna wordt het protocol (indien nodig)
aangepast. Hieronder de link naar de meest actuele versie van de ‘beslisboom’.
Download de actuele beslisboom kinderen naar kinderopvang/ school? (boink.info)
Zou u zo vriendelijk willen zijn om mij nog steeds via de mail te informeren mocht u uw kind op COVID
laten testen en wat de uitslag hiervan is? Gebruikt u vanaf nu hiervoor: de.elckerlyc@ssba.net en niet
langer mijn persoonlijk adres.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

13-09
14-09
15-09
16-09
17-09

*
Teamvergadering na schooltijd.
*
*
Vrij: kermisdag.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week hebben wij hele mooie 'ik-dozen' gezien die door de kinderen zelf gemaakt en
gepresenteerd zijn. In de groep hebben ze de dozen heel mooi versierd. Bedankt voor jullie inzet om de
dozen te vullen.
Wij zijn begonnen met het cijferboekje voor groep 2. Het cijfer van de week, nu 1, wordt daarin
verwerkt. Ook leren ze het cijfer schrijven.
Wij zijn ook druk bezig met afspraken en regels in de groep en hoe je gezellig en fijn met elkaar om
kan gaan.
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De letter van de week is nog steeds de i van ik.
In groep 1/2A is Lucas begonnen. Wij wensen hem veel succes bij ons op de Elckerlyc.
Op vrijdag 17 september zijn de kinderen vrij in verband met de kermis.
De informatieavond op 20 september komt te vervallen. Deze gaan wij op een andere manier
vormgeven. Meer informatie hierover volgt nog.
Fijn weekend allemaal!
De kleuterjuffen
Groep 3:
Het ritme begint er al lekker in te komen bij de kinderen, het alleen naar binnen gaan gaat prima en
ook het spelen op het grote plein is erg gezellig al blijft het soms best nog wel eens spannend met al
die grote kinderen op het plein!
Deze week hebben we met het lezen kern START afgerond en de letters m en s geleerd met de
structuurwoorden kim en sim (de kinderen uit het ankerverhaal). Komende week beginnen we met
kern 1. De informatiebrief over kern 1 ontvangt u via de mail.
Met het rekenen hebben we alvast de toets van blok 1 gemaakt omdat daar wel heel veel dingen in
getoetst werden die we eigenlijk al kunnen! We werken nu wat vlotter door het eerste blok heen zodat
we meer tijd hebben voor "het echte rekenwerk".
Binnenkort ontvangt u via Parro de uitnodiging voor het kennismakingsgesprek waarop u kunt
inschrijven. Bij het kennismakingsgesprek hoort een praatpapier. Vandaag wordt het praatpapier
meegegeven aan u kind, welke u met uw kind kunt doornemen. Dit praatpapier is de leidraad voor het
kennismakingsgesprek. Er wordt ook een digitale versie verstuurd samen met de nieuwsbrief.
Maandag komt Saskia, de mevrouw van de bibliotheek, bij ons in de groep om vertellen over "Zoek
een boek", daarna mogen alle kinderen in de schoolbibliotheek een boek uitkiezen. Vrijdag zijn de
kinderen vrij om lekker kermis te vieren!
Fijn weekend! juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
Wat is er weer goed gewerkt in groep 4! We leren steeds beter hoe alles werkt in de klas.
Deze week zijn we begonnen met het schoolbreed lezen. Sommige kinderen uit de groep lezen met een
tutor uit groep 7. Andere kinderen lezen in duo’ s uit hetzelfde boek. De hele school is op
maandagochtend aan het lezen. Dit ging meteen al hartstikke goed! Met spelling hebben we categorie
2 geleerd. Het zingwoord. Net als bij ding-dong (jongen, ding, stengel). Met rekenen hebben we een
begin gemaakt met het leren vermenigvuldigen. We hebben kennis gemaakt met het begrip keer en
het vermenigvuldigen als herhaald optellen. 5+5+5=15 > 3x5=15. Ook hebben we geoefend met
geldrekenen met muntgeld. Deze week hebben we ook kennisgemaakt met de methode Kriebels in je
buik. Tijdens de les Wie vind ik speciaal? hebben we met elkaar gesproken over welke mensen
belangrijk voor je zijn, hoe je kunt laten merken dat je iemand aardig vindt en dat je met heel
verschillende mensen een relatievorm kunt hebben (familie, klasgenootjes, sportmaatjes, de juf of
meester). We hebben met meester Mitchell leuke tik spelletjes gedaan. In de week van 20 september
zijn de kennismakingsgesprekken. Verdere informatie volgt. Mocht er eerder iets zijn? Schroom
niet. Het was weer een gezellige week. Geniet van het welverdiende weekend!
juf Aukje en juf Carla
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De groepen 5:
Deze week zijn er in groep 5 een hoop nieuwe dingen aan de orde gekomen. Onze eerste
Geschiedenisles zit erop. Het thema is Jagers en Boeren. De Aardrijkskundeles sloot hier mooi bij aan,
dit ging over boeren op de boerderij. Met rekenen hebben we de tafel van 7 geleerd. Dit was nog best
moeilijk. Gelukkig hebben we nog even de tijd om goed te oefenen. Alle leerlingen hebben de tafel van
1 behaald. Volgende week staat de tafel van 2 op het programma. Probeer thuis nog even goed te
oefenen. Het antwoord van de grej of the day was de blobvis. Wij hebben een foto hiervan in ons
schriftje geplakt met alles wat wij nu over hem weten. Volgende week krijgen ze weer een nieuwe grej
of the day mee naar huis. Met Taal zijn we bezig met het thema ziekenhuis. We leren veel over hoe het
in het ziekenhuis werkt en hoe het eruit ziet.
Volgende week zijn de kinderen op vrijdag vrij in verband met de Veense Kermis. Via Parro heeft u een
bericht ontvangen over de kennismakingsgesprekken.
Fijn weekend!
Juf Ester, juf Nelleke en juf Demi
Groep 6:
Deze week hebben we weer een spellingles naar buiten verplaatst en we hebben spelletjes gedaan
tussen de lessen door. Denk aan "Levend memory" en "Seven up, seven down". We zijn ook gestart
met Atlantis (begrijpend lezen). Het thema is "Voorbij de horizon". We gaan op ontdekkingsreis, op
zoek naar het land van Poent en lezen over farao Hatsjeptoet.
We zijn met geschiedenis gestart met de nieuwe methode "Wijzer Geschiedenis" Het eerste thema
gaat over de tijd van regenten en vorsten. In de eerste les zien we Rembrandt van Rijn op de Dam
praten met Frans Banning, de baas van de schutters in die tijd. Hij vraagt Rembrandt een schilderij te
maken. Wij weten gelukkig allemaal welk beroemd schilderij dat is geworden.
Ook het thema van taal gaat over Amsterdam. De taal van de stad kent veel eigen woorden. We
maken kennis met het Bargoens en het Jiddisch, bijvoorbeeld "mazzel" en "kapsones".
We maken op vrijdagmiddag een kermiskraam. Nog even en de kermis gaat weer beginnen. Jullie zijn
17 september vrij!
Huiswerk: inleveren 14 september, kopieerblad tafels.
Prettig weekend!
Juf Dyonne en juf Douwina
Groep 7:
We hebben lekker gewerkt deze week. De boeken zijn voor het eerst opengegaan en daarnaast
hebben we natuurlijk ook verschillende werkvormen en Energizers gedaan. Ook de klassenafspraken
hebben we samen opgesteld zodat iedereen zich fijn en veilig kan voelen in de klas. Bij juf Mieke
hebben de kinderen een tafeltempotoets gedaan. Nu gaan we de komende tijd oefenen om te kijken of
elk kind zichzelf kan verbeteren door volgende keer meer sommen te kennen. Het is erg fijn als ook
thuis wordt geoefend hiermee. Dit kan eventueel ook via Gynzy of andere websites.
De kinderen zijn deze week begonnen met het maken van de vredesposter. Elk jaar doen de groepen 7
en 8 mee met een wedstrijd wie de mooiste poster passend bij het thema kan maken. Dit keer is het
thema 'we zijn allemaal verbonden'. De kinderen gingen enthousiast aan de slag met hun ontwerpen.
Volgende week gaan we ze op groot papier uitwerken!
Vandaag krijgt u de mogelijkheid om u in te schrijven via Parro voor de kennismakingsgesprekken. De
kinderen hebben allemaal het praatformulier meegekregen om thuis te bespreken en ingevuld mee te
nemen naar het gesprek. Volgende week donderdag zult u de algemene informatie over groep 7
ontvangen.
Fijn weekend, groetjes juf Dyonne, juf Marian en juf Mieke.
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De groepen 8:
Vorige week hebben we veel tijd besteed aan het leren kennen van elkaar. Deze week zijn we aardig
gewend en kon er dus hard gewerkt worden!!
Met rekenen zijn we nog steeds bezig met de breuken. Gelijknamig maken stond op het programma.
Bij schrijven heeft iedereen zijn eigen handtekening geoefend. En met aardrijkskunde zijn we bezig
over Zuid-Amerika.
Daarnaast hebben we de boekenbeurten ingedeeld. Over een paar weken moet voor de klas weer iets
leuks over een leesboek verteld worden. De kinderen hebben een info blad meegekregen zodat ze
weten wat er in groep 8 op dit vlak van ze verwacht wordt.
Ook doen we dit jaar weer mee aan de Vredesposterwedstrijd. Het thema is dit jaar: “We zijn allemaal
verbonden”.
Het huiswerkboekje voor spelling werkwoorden is mee naar huis gegaan. Volgende week donderdag
moet de eerste bladzijde gemaakt zijn.
U kunt zich via Parro inschrijven voor een kennismakingsgesprek. Het bijbehorende praatpapier gaat
via de mail, maar ook op papier, mee naar huis.
Huiswerk:
Donderdag 16-09: Engelse woordjes les 1 leren
Werkwoordspelling blad 1 maken
Fijn weekend, groeten van Anika, Wieske, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
10-10
11
11
12
13
16

Britt Schoenmaker (2009)
Indy Plak (2015)
Dane du Prie (2011)
Hanen Altamro (2012)
Mahir Abdinasir (2015)
Lars de Koster (2016)

8B
3
6
6
1/2C
1/2B

DOE JIJ OOK MEE MET DE BALLONNENOPTOCHT?
Vrijdag 17 september vindt de jaarlijkse Ballonnenoptocht weer plaats. Vanaf half 10 kunnen de
kinderen van de Kiem en de Roelevaer hun ballon bij de Kiem ophalen. De kinderen van De
Klimboom en de ELckerlyc halen hun ballon op het plein bij de Gogherweide.
Rond 10 uur lopen we onder begeleiding van gezellige muziek richting het eindpunt.
De exacte route en laatste info zijn terug te vinden op:
https://www.oranjecomite.eu/kermis/programma-2021/
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