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Algemene informatie: 
 

Kennismakingsgesprekken en informatieronde. 
We vonden het fijn dat we u weer in de school konden ontvangen voor de startgesprekken en 
informatieavond. IK hoop dat u dit ook zo heeft ervaren. 
Versoepelingen per 27 september. 
Afgelopen maandag is de regel om groepen in zijn geheel naar huis te sturen na één besmetting al 
vervallen. Het blijft echter belangrijk om de situatie in ogenschouw te blijven nemen. Bij meer dan één 
besmetting in de groep zal de GGD een aangepast advies geven. 
Graag testmeldingen en de uitslag van de test blijven mailen naar: de.elckerlyc@ssba.net . Dus niet 
aan de leerkracht en ook niet telefonisch. Anders is het voor mij lastig om te coördineren. 
Komend weekend vervalt ook de ‘1,5 meter’-regel. Het is voor u dan weer mogelijk om op het 
schoolplein te komen om uw kind naar school te brengen. Met nadruk wil ik u vragen om NIET mee 
naar binnen te gaan (Uitzonderingen daargelaten). De reden hiervoor is dat onze school erg smalle 
gangen en kleine algemene ruimten heeft en veel mensen (zowel ouders/verzorgers als leerkrachten) 
nog aan het idee moeten wennen en graag wat meer ‘vrije zone’ willen hebben. De leerkrachten van 
de onderbouw vangen uw kind op op het plein. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen nog steeds vanaf 8.20 uur naar binnengaan en voor de 
kleutergroepen hanteren we vooralsnog het interval van 5 minuten per groep. 
Zou u de toegangshekken bij het plein vrij willen houden, opdat eenieder die dat wil zo door kan 
lopen? 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  27-09 * 
dinsdag  28-09 Bouwvergadering na schooltijd. 
woensdag  29-09 * 
donderdag  30-09 * 
vrijdag  01-10 Verzending nieuwsbrief 5. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wat leuk dat jullie bijna allemaal even zijn komen kijken bij ons in de klassen. De kinderen genoten 
ervan om een rondleiding te geven. 
De afgelopen week hebben wij het project "Zoevende Zebra" afgesloten en hebben wij veel 
omgangsvormen en afspraken besproken. Bijvoorbeeld hoe groet je elkaar? Hoe helpen wij elkaar en 
hoe kan je gezellig samen spelen. 
Volgende week start het project "Als ik later groot ben" naar aanleiding van de Kinderboekenweek. Dit 
gaat over beroepen en wat je later wilt worden. 
De letter van de week is de z en het cijfer van de week is de 2. 
In groep 1/2B is Chase gestart. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Wat was het fijn dat het weer kon en dat we zoveel ouders hebben ontmoet afgelopen week om 
kennis te maken en een kijkje te nemen in de groep!  
Deze week hebben we de letter e van rem en v van vis geleerd, de laatste letters van kern 1 alweer! 
Met rekenen hebben we ook blok 1 afgesloten en maken we volgende week de toets van blok 2 om zo 
te bepalen welke onderdelen er nog aan bod moeten komen tijdens de rekenles. We merken in de 
groep dat het schrijven van de letters en cijfers nog best lastig is voor veel kinderen, gelukkig hebben 
we de hulp van juf Patricia om soms nog even extra te oefenen hiermee. 
Tijdens de eerste muziekles van meester Wim hebben we gespeeld op de boomwhackers en een eigen 
melodie gemaakt.  
We willen graag knutselen rondom het thema herfst. Mocht u wat materialen over hebben zoals; 
herfstblaadjes, kastanjes, beukennootjes, eikeltjes, dan zijn deze van harte welkom in groep 3.  
 
Fijn weekend, juf Hanna, juf Danny en juf Patricia 
 

 
Groep 4: 
Na een heel gezellig kermisweekend zijn we weer lekker aan de slag gegaan. Fijn u te hebben 
gesproken tijdens de kennismakingsgesprekken. Prettig ook om elkaar weer in de school te 
ontmoeten! Met spelling zijn we de hak-, zing- en luchtwoorden aan het herhalen. Het maken van de 
oefendictees gaat al heel goed, knap hoor! Met rekenen oefenen we veel met de plus- en minsommen, 
tientallen en eenheden en het herhaald optellen. Het begin van de keersommen. Het is belangrijk dat 
de sommen tot en met 20 goed geautomatiseerd zijn. De sommen worden immers steeds moeilijker. 
We oefenen dit elke dag. Met schrijven hebben wij de hoofdletters E en F geleerd. Wij blijven ook goed 
oefenen met de andere schrijfletters. Dit lukt vaak al heel netjes. Voor taal hebben wij de woordjes 
samen geoefend door middel van een wandelend memory. De kaartjes van de woordjes moesten 
gecombineerd worden met de kaartjes van de betekenis. Leuk en leerzaam! Ook hebben we samen de 
kinderen voor de kinderraad gekozen. Dit jaar zijn dat Emily Louise en Linde. Tot slot hadden wij onze 
eerste muziekles van meester Wim. Gezellig hoor. 
 
Fijn weekend allemaal en tot maandag, juf Aukje en juf Carla 
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De groepen 5: 
Deze week hebben wij de tafel van 5 geoefend. Veel kinderen hadden thuis ook al goed geoefend, fijn 
hoor! Volgende week oefenen we de tafel van 10. De tafels zijn een beetje weggezakt door de 
zomervakantie. De komende weken frissen we dit weer een beetje op.   
Wij hebben thema Ziekenhuis van Taal afgerond met een toets. Iedereen heeft goed z’n best gedaan. 
Volgende week starten we met het thema Nacht. Ook met Spelling starten we aan een nieuw blok.   
Met Blits hebben wij geleerd om een boomdiagram te maken en lezen. Met Verkeer leren we wie er 
wanneer voorrang heeft aan de hand van borden en situaties. 
Meester Wim kwam deze week langs om muziekles te geven. De kinderen vonden het weer erg leuk. 
Eerst groen, dan geel, dan zoet: een banaan! Het Grej of the Day raadsel was leuk en leerzaam. Wij 
leerden waarom een banaan krom is, waarom een banaan al wordt geplukt als hij groen is en waarom 
een banaan goed voor je is.   
Huiswerk: oefen de tafel van 10.   
Fijn weekend!  
 
Juf Ester, juf Nelleke en juf Demi  
 

 
Groep 6: 
Deze week was het spannend tijdens taal in Amsterdam. We lezen beginstukjes van een tekst en leren 
hoe de schrijver ons nieuwsgierig maakt naar de afloop van de tekst. De rekenlessen ging over 
schattend rekenen, kalenders en over de deeltafels. Goed dat we de deeltafels ook nog een keer 
oefenen met het huiswerk van deze week. Tijdens de grammaticales van spelling oefenen we nog een 
keer het lidwoord, zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord. We geven zelf voorbeelden "De 
leuke klas". De lessen van Atlantis nemen ons verder mee op reis naar verre oosterse landen op zoek 
naar kruiden en specerijen, die de handelaren rijk konden maken. Op vrijdagmiddag tekenen we een 
stapel dieren. De olifant, zebra, ezel en kat. Allemaal bovenop elkaar! 
Fijn dat er zo veel ouders en kinderen naar school zijn gekomen voor de kennismakingsgesprekken. 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
 We hebben weer lekker gewerkt deze week. Tijdens rekenen hebben we geleerd om grote 
keersommen cijferend uit te rekenen zoals 783x5. Natuurlijk moeten we hier de tafels goed voor 
kennen. Op school oefenen we er regelmatig mee en we stimuleren de kinderen dit thuis ook te doen. 
Met taal hebben we de woordenschat en taal verkennen herhaald, want volgende week hebben we 
hier de toets van. We zijn ook begonnen aan onze eigen strips die we uiteindelijk gaan bundelen zodat 
het 'het stripboek van groep 7' gaat worden, tof! De eerste spellingtoets zit erop. Nu kunnen we nog 
beter zien wat de kinderen al goed lukt en wat nog lastig is. Hier blijven we mee oefenen. Woensdag 
hebben we voor het laatst in de klas gewerkt aan de vredesposter. Deze zijn mee naar huis gegaan om 
af te maken. Als de kinderen mee willen doen aan de wedstrijd moeten ze deze poster uiterlijk 27 
oktober weer op school inleveren.  
Wat fijn dat we zoveel ouders en kinderen hebben kunnen zien en spreken tijdens de 
kennismakingsgesprekken. Het zijn mooie gesprekken en aanknopingspunten uit voortgekomen.  
 
Huiswerk: 
di 28 oktober: werkblad rekenen inleveren 
di 28 oktober: taaltoets 
Fijn weekend!  
Groetjes juf Dyonne en juf Marian 
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De groepen 8: 
Deze week zijn we in de groepen 8 met onze nieuwe leesmethode Atlantis begonnen. 
In Atlantis worden technisch en begrijpend lezen volledig geïntegreerd aangeboden. Kinderen leren 
teksten vlot, vloeiend en met begrip lezen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor leespromotie, 
leesplezier en woordenschat. 
Deze week sluiten we het eerste taalthema, China, af. Volgende week volgt de toets. Het bijbehorende 
woordenschatblad is inmiddels mee naar huis.  
Op woensdag was de eerste muziekles in de klas van meester Wim. Dat was weer leuk en gezellig. Hij 
komt in totaal 10 keer in de klas om deze lessen te geven. De andere lessen worden door de 
groepsleerkrachten zelf gegeven.  
Wat fijn dat de informatieavond zo goed bezocht werd! Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding 
van de gegeven informatie, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen. En binnenlopen mag 
straks ook gewoon weer…. 
Woensdag 29 september begint de kinderpostzegelactie. Beide groepen 8 doen daaraan mee. De 
kinderen gaan dan langs de deuren om postzegels en aanverwante artikelen te verkopen. Gelukkig is 
de verkoop grotendeels gedigitaliseerd. De kinderen hoeven dus niet met geld over straat. 
In de klassen wordt uitleg gegeven door de leerkrachten aan de hand van een filmpje. Het thema van 
de kinderpostzegelactie van dit jaar is: “Geef meer Kracht”. Er wordt aandacht gevraagd voor de 
impact van corona en de coronamaatregelen op het leven van veel kinderen. Waar liepen zij tegen 
aan? Hoe hebben zij de laatste 1,5 jaar beleefd? 
Huiswerk: 
Woensdag 29-09: Taaltoets China 
Donderdag 30-09: Engelse woordjes les 2 
Vrijdag 01-10: huiswerkblad 3, werkwoordspelling 
 
Groeten en een fijn weekend, Anika, Wieske, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
24-9 Mats Schoo (2009) 8A 
26 Roan van Emmerik (2016) 1/2B 
26 Demi van der Putten (2012) 6 
27 Sophie Bakker (2014) 4 
27 Lily Vesseur (2012) 6 
1-10 Belinay Davulcu (2015) 3 
1 Sylvie Witteman (2015) 3 

 

 
Scouting ’63: 
Ben je tussen de 4 en 7 jaar oud en ben jij gek op ravotten, buiten spelen en knutselen? Kom dan 
zaterdag 7 november kijken bij de open dag van de Bevers bij Scouting '63! Het beloofd een leuke dag 
te worden met echte scoutingactiviteiten en uiteraard een kampvuur. Je bent om 9:00 welkom en mag 
om 10:30 worden opgehaald bij Scouting '63 Kerklaan 102 Leimuiden. Tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Beverleiding Scouting '63 
Romy Mulder 
 

 
 

 

 


