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Algemene informatie:
Kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil.
Ook wij doen weer mee aan de grootste, succesvolste én leukste leesbevorderingscampagne van het
jaar! Met het thema Worden wat je wil brengen we het belang van lezen, van boeken en vooral van
het plezier in lezen van 6 t/m 17 oktober weer extra onder aandacht. Het maakt niet uit wie je bent of
waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien jaar,
ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen
vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende
zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te
denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast
dromen over later!
Het Kinderboekenweekgeschenk 'Tiril en de toverdrank' is geschreven door Bette Westera. Mark
Janssen maakte 'Dromer'. Het Prentenboek van de Kinderboekenweek. Het
Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de Kinderboekenweek
bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken. Het prentenboek is tijdens de
Kinderboekenweek te koop voor € 7,25. Voor de tiende keer heeft Kinderen voor Kinderen weer een
bijpassend lied uitgebracht: https://youtu.be/vgi-feWZYO4
Wij wensen iedereen heel veel leesplezier!
Kinderen voor Kinderen Worden wat je wil (Officiële
Kinderboekenweek
videoclip)
Zing en dans mee met ons
nieuwe lied voor de
Kinderboekenweek! De
Kinderboekenweek is dit
jaar van 6 t/m 17 oktober en
het thema is: beroepen. Ons
liedje gaa...
youtu.be
Herfst!
De werkgroep schoolversiering heeft de Elckerlyc weer gezellig in ‘herfstsferen’ gebracht. Het ziet er
supergezellig uit!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
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Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

04-10
05-10
06-10
07-10
08-10

*
‘Dag van de leraar’.
Start Kinderboekenweek.
’s Avonds: MR-vergadering.
Verzending nieuwsbrief 6.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week zijn we begonnen met het thema: Als ik later groot ben/ beroepen. Dat is ook het thema
van de Kinderboekenweek die aanstaande woensdag begint. De kinderen hebben een tekening
gemaakt met wat ze later willen worden. Er kwamen verrassende beroepen tevoorschijn zoals
tovenaar, opa, soldaat, schipper, ruiter en wat al niet meer. Na het algemene stukje hadden we het
over de politieagent en de dokter. Volgende week komen de superheld, de ijsverkoper, de danseres, de
piloot en de detective aan bod.
Elke dag krijgen de kinderen een raadsel mee naar huis. Dat raadsel vertelt over welk beroep we het
de volgende dag gaan hebben. Het is leuk om samen met uw kind het raadsel op te lossen. We zijn
benieuwd!
De letter van de week is de g van groot, de kinderen mogen iets meenemen wat met de g begint. Het
cijfer van de week is de 3.
Een verzoek:
Er zijn veel kinderen die hun billen nog niet af kunnen vegen, wilt u alstublieft met uw kind oefenen
zodat alle kinderen het zelf kunnen?
Wilt u ook denken aan reserve kleding in de tas van uw kind i.v.m. 'ongelukjes'?
Fijn weekend,
De kleuterleerkrachten.
Groep 3:
Deze week hebben we kern 1 van Veilig leren lezen afgerond, alle kinderen hebben vandaag hun
oefenkampioendiploma mee naar huis gekregen, wat een leestoppertje zitten er in groep 3!!!
Komende week starten we met kern 2, de informatiebrief ontvangt u via de mail. De rekentoets is
prima gemaakt dus naast de selectie van reguliere lessen gaan we komende periode ook weer lekker
aan de slag met buitenlessen en bewegend leren. Nog niet alle kinderen hebben een etui meegenomen
en we zijn dus regelmatig op speurtocht naar een vermist potlood 😉😉 Zou u hier nog voor willen
zorgen?
Fijn weekend! juf Hanna en juf Danny
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Groep 4:
Afgelopen week hebben wij onze eerste taaltoets gemaakt. Best weer spannend, maar de kinderen
hebben heel goed hun best gedaan! Ze snappen nu ook beter waarom het oefenen van de woordjes
van de woordjes zo belangrijk is 🙂🙂. Als je ze goed kent zijn de eerste 15 vragen namelijk prima te
doen. Voor de overige 4 vragen hebben we geoefend tijdens de taallessen zelf. Met spelling hebben we
het plankwoord geleerd. Plankwoord: daar mag geen 'g' tussen (bank, drinken, anker). We oefenen de
geleerde categorieën dagelijks met een dictee. Fouten maken hoort daar natuurlijk bij, maar we leren
nu ook om onze woordjes dan nauwkeurig te verbeteren. Dit gaat al goed! Met rekenen hebben we
ook onze eerste toets achter de rug. We weten nu precies wat al goed lukt en wat we nog even
moeten herhalen. Met schrijven hebben de hoofdletter F geleerd. Tijdens de les van Kwink hebben we
gesproken over omgaan met verschillen. Het is belangrijk om een ander te accepteren zoals hij is en
eerst goed na te denken, voordat je er ergens wat van zegt. Door op een positieve manier om te
gaan met verschillen, krijgt iedereen de ruimte om zichzelf te zijn. Dat weten we natuurlijk wel, maar
soms gaat het wel eens mis en reageren we iets te snel. U leest het al; er is weer lekker gewerkt door
groep 4. Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Een mooie periode om het belang van
en plezier in lezen extra in het zonnetje te zetten!
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Deze week is er weer hard gewerkt. We hebben met Rekenen het blok afgerond met een toets en
oefenden de tafel van 10. Volgende week starten wij met een nieuw blok en oefenen we de tafel van 3.
Het is goed om regelmatig de tafels te oefenen. Dit kan ook in spelvorm op tafeldiploma.nl.
Bij Natuur leerden wij over bollen, knollen, zaden en stekjes. Met Taal zijn we gestart met het thema
Nacht. Volgende week krijgen de kinderen alvast een woordenlijst mee. Met Blits hebben wij gewerkt
met zoekmachines, zoals Google, Yahoo en Bing! De kinderen mochten zelf de antwoorden opzoeken
op de vragen uit hun werkboek.
Deze week was het de week tegen pesten. We hebben er veel over gekletst en verschillende
activiteiten gedaan. Woensdag start de Kinderboekenweek. Hier besteden we natuurlijk veel aandacht
aan.
Huiswerk: oefen de tafel van 3
Groep 5B: maandag staat juf Yvonne Bongers voor de groep en woensdag juf Hanna.
Fijn weekend! Juf Ester, juf Nelleke en juf Demi
Groep 6:
We hebben weer hard gewerkt deze week. Met rekenen gingen we verder met het oefenen van
kolomsgewijs optellen. Ook hebben we geoefend met schattend rekenen, bouwen met plattegronden
en verhaalsommen. Met taal hebben we nog eens goed gekeken naar de manier waarop de schrijven
de lezer nieuwsgierig kan maken met een goede beginzin in een verhaal. Verder hebben we
woordenschat en taal verkennen herhaald en geoefend. Tijdens Atlantis hebben het uitgebreid gehad
over de verschillende ontdekkingsreizen rond de wereld. Zo dacht Columbus dat hij een kortere route
naar Azië had ontdekt, maar eigenlijk had hij Amerika ontdekt! We oefenden met het herkennen van
een instructie in de tekst door te letten op zinnen in de gebiedende wijs. Bij spelling waren we toe aan
de eerste toets! Nu kunnen we nog beter zien wat de kinderen al goed kunnen en waar ze nog mee
moeten oefenen.
Huiswerk:
dinsdag 5 oktober: Woordenschat leren voor de taaltoets.
Fijn weekend, groetjes juf Douwina en juf Dyonne
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Groep 7:
En dan is het ineens herfst en komt de herfstvakantie ook al in zicht, de tijd vliegt in groep 7.
De afgelopen week hebben we kennisgemaakt met het cijferend delen. Het YouTube-filmpje maakt
duidelijk hoe wij dit op school leren. https://www.youtube.com/watch?v=zl6YfJaPU1k Tijdens Atlantis
hebben we ons verdiept in de mythes van Minos en Daidalos.
Deze week was de week tegen pesten. In de klas hebben we het effect van pesten besproken door
vervelende dingen tegen een wit papiertje te zeggen. Elke keer verkreukelde of scheurde het papier
een stukje verder. Daarna verontschuldigden we ons, maar het papier werd niet meer helemaal netjes.
Dit illustreerde duidelijk wat pesten kan doen met iemand. Daarna besloten we om het
tegenovergestelde te doen van pesten. We bedachten voor iedereen een compliment en legden uit
waarom we dit compliment vonden passen bij die persoon. Deze complimenten hebben we
verzamelend in een zon, omdat iedereen een warm gevoel krijgt van het compliment.
De eerste blokken van taal en spelling hebben we afgesloten. Om het hoofdstuk Strips af te ronden
hebben we allemaal onze eigen strip gemaakt, hier wordt het stripboek van groep 7 van gemaakt.
Volgende week maken we de eerste rekentoets.
Komende week gaan we starten met het taalhoofdstuk Familie. Om weer een leuke themaplank te
maken, zijn we hiervoor op zoek naar spullen die hierbij passen. Denk aan; geboortekaartjes,
stambomen, krantenberichten van familieleden, familiewapens, etc. Leuk als iedereen iets meeneemt!
Ook start woensdag de Kinderboekenweek, het thema dit jaar is 'beroepen'. Zijn er ouders (of andere
familieleden) die in de klas wat willen vertellen over hun beroep, zijn zij van harte welkom!
Ook hebben we woensdag onze voorleeswedstrijd. Wie wordt de beste voorlezer van groep 7 en gaat
door naar de volgende ronde???
We gaan ook starten met de gedichten! Succes met de voorbereidingen.
Huiswerk:
Ma: dingen mee voor het taalthema Familie
Di: inleveren huiswerkblad
Gedichten: Maey, Manou, Faya, Nijs en Tycho.
Fijn weekend, de juffen van groep 7!
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De groepen 8:
We hebben de eerste taaltoets en rekentoets inmiddels achter de rug. Ook hebben we de Engels
woordjes weer getoetst. Er is een boekje mee naar huis gegaan met de Engelse woordjes voor de
lessen 1 t/m 10. Goed bewaren!
Op woensdag is de Kinderpostzegelactie begonnen. Iedere leerling heeft een pakketje mee naar huis
gekregen. Uiterlijk donderdag 7 oktober moet alles weer worden ingeleverd.
Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek, met als thema: ‘Worden wat je wil’
De afsluiting is op vrijdag 15-10 tijdens toneel. Tijdens de Kinderboekenweek gaan we ook meedoen
aan de Nationale voorleeswedstrijd:
In groep 8A doen op woensdag 06-10 Daphne, Nienke, Anouk en Romijn mee en op donderdag 07-10
lezen Mathis, Yussef, Joëlle en Nikki voor.
In groep 8B lezen op woensdag 06-10 Anoek, Olivier en Bo voor en op donderdag 07-10 Louise, Kick en
Marwa. De winnaar leest ook weer een stukje voor op vrijdag 15-10, tijdens toneel, als we de
Kinderboekenweek weer afsluiten.
Maandag 4 oktober beginnen we met de boekenbeurten.
Boekenbeurten:
Groep 8A
Maandag 04-10: Mathis, Aya
Dinsdag 05-10: Yussef, Manou
Woensdag 06-10: Dewi, Storm
Donderdag 07-10:Mats, Daphne
Vrijdag 08-10: Joëlle, Yara
Groep 8B
Maandag 04-10:Vince, Louise
Dinsdag 05-10: Kick, Duuk
Woensdag 06-10: Julia, Anoek
Donderdag 07-10: Elin, Bo
Vrijdag 08-10: Thijs, Max
Huiswerk:
Woensdag 06-10: Topo hoofdstuk 1, Zuid-Amerika
Vrijdag 08-10: Werkwoordspelling blad 5 maken
Groeten en een fijn weekend, Anika, Wieske, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
1-10
Belinay Davulcu (2015)
1
Sylvie Witteman (2015)
3
Jolle Leerling (2010)
6
Basel Hasan (2012)
6
Finn Keijzer (2013)
7
Hamza Abdalli (2010)
8
Stefan van Ruijven (2015)
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