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Nieuwsbrief 06

2021-2022

Algemene informatie:
Covid-19.
Sinds afgelopen maandag kunt u het schoolplein weer betreden. Voor een aantal ouders/verzorgers
(en kinderen!) was dit (weer) even wennen. Voor onze jongsten was het sowieso nieuw dat zij niet
meer bij het toegangshek werden opgewacht. Komende week overleg ik met mijn team m.b.t. een
volgende stap. Ik zal de uitkomst publiceren in de nieuwsbrief van vrijdag 15 oktober.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Een bericht van de stichting vrienden van de Elckerlyc.
Nog altijd een kascommissie gezocht!!!!
De stichting Vrienden van de Elckerlyc int en beheert de vrijwillige schoolbijdrage.
Van deze bijdrage verzorgt de Ouderraad alle feestelijkheden op school en geeft de stichting een
bijdrage aan school via apparatuur of materiaal.
Deze financiën moeten door 2 ouders gecontroleerd worden.
Deze oproep hebben wij eind vorig schooljaar gedaan en hierop hebben we 1 enthousiaste reactie
ontvangen.
Echter dient de kascommissie uit 2 personen te bestaan.
Dus vandaar nogmaals deze oproep.
Wie wil voor het schooljaar 2019-2020 de kascommissie zijn, zodat wij dit betreffende schooljaar
financieel kunnen afsluiten.
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
Reacties kunt u sturen naar [Vriendenvandeelckerlyc@ssba.net ] of spreek ons direct aan.
Merel Vesseur-van Leeuwen (moeder Kick groep 8 en Lily groep 6)
Elsa de Koster (moeder Puck groep 8, Sem groep 5 en Lars groep 1/2)
Esther Luijten (moeder Anouk groep 8 en Amy groep 6)
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Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

11-10
12-10
13-10
14-10
15-10

Speelgoed mee groepen 1/2.
Teamvergadering na schooltijd.
Afsluiting Kinderboekenweek.
Start herfstvakantie 14.00 uur.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week zijn wij echt begonnen aan de Kinderboekenweek met als thema "Wat wil jij later worden".
De beroepen ijsverkoper, detective, piloot, superheld en danseres zijn aan bod gekomen. Een dag van
tevoren hebben de kinderen een raadsel gekregen (in de klas of per Parro) van het beroep dat de
volgende dag aan de beurt was. Op vrijdag 15 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek op een leuke
manier af.
De letter van de week is g van groot. Spulletjes voor de lettermuur zijn welkom.
Het cijfer van de week is de 3.
Dinsdag 12 oktober is er een speelgoeddag. Deze dag mogen de kinderen eigen speelgoed meenemen
van huis. Liever geen kleine, kwetsbare dingen.
In groep 1/2B is Jamie gestart. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen
Groep 3:
Woensdag is de Kinderboekenweek geopend in de groep en werden we voorgelezen door een echte
bouwvakker, die dag is er extra goed geluisterd omdat er geen juf maar politieagent voor de klas
stond 😉😉 Er zijn veel aanmeldingen door ouders om te komen vertellen over hun beroep, ontzettend
leuk! Deze week hebben we geleerd wat een advocaat (vader Mirza) en een gevangenisbewaarder
(vader Sylvie) allemaal doen en komende week staan er nog meer gastlessen gepland. De kinderen
mogen hun lievelingsboek meenemen om te laten zien in de groep, wel fijn als de naam erin staat.
Tussendoor hadden we lekker veel beweegtussendoortjes in de klas rondom het thema beroepen.
'Spetter verf op een doek zoals een kunstenaar', 'ga los op de muziek zoals een DJ', 'druk je 5 keer op
zoals een fitnessinstructeur'. Kortom de Kinderboekenweek is fijn van start gegaan.
We zijn ook met lezen gestart (kern twee) en hebben de n van maan, t van pet en ee van meet geleerd.
Ook hebben we kennis gemaakt met de leesspelletjes en het nieuwe leesboekje.
Met rekenen hebben we kinderen geteld die je niet ziet, best gek (voorbereidend splitsen) en joggen
we de getallen tot 20 in de groep.
We hebben nu heerlijk wat herfstversiering in de klas en hebben daarvan een prachtige schildpad
gemaakt.
Nog één weekje knallen in groep 3 en dan is het alweer herfstvakantie, die hebben jullie dan wel
verdiend!
Fijn weekend,
juf Hanna en juf Danny
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Groep 4:
Woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Juf Fabiola kwam gezellig bij ons voorlezen. We
mochten ons lievelingsboek meenemen en hebben uitgebreid gekletst over wat we laten willen
worden. Als is dat natuurlijk nog niet voor iedereen al bekend 🙂🙂. We proberen elkaar enthousiast te
maken voor het lezen van boeken door korte boekenbeurtjes te geven. Zo heeft Jop ons bijvoorbeeld
enthousiast gemaakt over Matilda van Roald Dahl! Met taal zijn we aan het thema Onderweg
begonnen. De kinderen hebben de woordjes inmiddels mee naar huis genomen. Zo halverwege na de
herfstvakantie zal de tweede toets plaatsvinden. Met spelling hebben wij categorie 5 geleerd. Het eeroor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu.
Regelmatig komen in de groep de gemaakte groepsafspraken naar voren. Dat is nodig, want wij
werken immers allemaal graag in een fijne, gezellige klas!
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Deze week hebben wij veel aandacht besteed aan Aardrijkskunde. We hebben het gehad over dieren
op de boerderij, groente en fruit verbouwen en plattegronden. Volgende week woensdag is de toets
van Hoofdstuk 1. De kinderen hebben de samenvatting mee naar huis gekregen. In de klas maken wij
nog een oefentoets.
Afgelopen woensdag was de opening van de Kinderboekenweek. Alle leerkrachten gingen verkleed in
een andere groep voorlezen. De komende week zullen wij extra aandacht besteden aan (het plezier
van) lezen en sluiten leuk af met toneelochtend.
Vandaag hebben de kinderen een informatieformulier meegekregen over de leesbeurten waar we na
de herfstvakantie mee starten. Vanaf maandag kunnen de kinderen zich inschrijven op een formulier
in de klas. De indeling komt op Parro te staan, zodat u zelf ook kunt zien wanneer uw kind aan de
beurt is.
Huiswerk:
oefen de tafel van 4, leren voor de toets van Aardrijkskunde op woensdag 13 oktober
een boek kiezen en inschrijven voor de leesbeurt
Fijn weekend allemaal!
Groep 6:
Afgelopen woensdag hebben we de Kinderboekenweek geopend. Alle juffen waren verkleed. We
hadden bijvoorbeeld een juf verkleed als politievrouw, als brandweervrouw, als boswachter en als
dokter. De juffen gingen voorlezen in een andere groep. Bij ons in de groep kwam juf Ruth. Zij las voor
uit "Gruwelijk grappige griezelverhalen", het verhaal "Snackbar Rattenpatat".
Deze week hebben we een aantal toetsen gemaakt. Taal, rekenen en spelling. Zodoende zijn we
alweer toe aan een nieuw blok. Tijdens spelling herhalen we ook in blok 2 nog veel categorieën die we
al gehad hebben, maar we leren ook wat een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord is. Het
nieuwe thema van taal is Pronkstukken. Maandag krijgen jullie de woordjes mee naar huis om te
oefenen.
Tijdens "Wijzer door natuur en techniek" behandelen we "opruimers in de natuur". We horen hoe je
zelf compost kunt maken en waar je het voor kunt gebruiken en we leren wat humus is.
Volgende week starten we met de leesbeurten:
De volgende kinderen zijn aan de beurt: Amy (11/10), Wout (12/10), Manou (13/10), Poppy (14/10) en
Emma (15/10). Succes!
Huiswerk: voor dinsdag 12 oktober leren de woordjes van het kopieerblad Atlantis Woordenschat.
Prettig weekend! De juffen.
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Groep 7:
De Kinderboekenweek is gestart! De juf stond als een boswachter voor de groep en juf Ester kwam bij
ons voorlezen als bouwvakker. Ook hebben we al gekletst over onze toekomstige droomberoepen. De
moeder van Rijk is komen vertellen over haar beroep. Volgende week komen moeder van Nijs, de
vader van Dean en de moeder van Jace ook vertellen over het beroep. Ook hebben we deze week de
eerste rekentoets gehad en zijn de eerste gedichten prachtig voorgedragen. Onze themaplank staat al
vol met geboortekaartjes, stambomen, eerste kleertjes, etc. Superleuk!
Deze week hebben we gekeken of we door al het oefenen weer verder zijn gekomen en meer tafels
kennen. Juf Mieke heeft met elk kind een toetsje gedaan. Wat fijn dat de meeste kinderen weer
vooruit zijn gegaan, soms zelfs hele sprongen! Lekker blijven oefenen, op school en thuis 😉😉. Na de
herfstvakantie gaan we extra oefenen met lezen, maar de tafels blijven regelmatig terugkomen
natuurlijk.
De voorleeswedstrijd van onze klas is gewonnen door Taha. Hij gaat door naar de volgende ronde.
Komende week gaan we het natuurlijk nog meer hebben over beroepen en lezen en dat is dat meteen
de laatste week voor de herfstvakantie. Vrijdag sluiten we de Kinderboekenweek af met toneel.
Op donderdag 14 oktober sluiten we de middag samen met juf Mieke af met gezelschapsspelletjes,
omdat de kinderen zo hard gewerkt hebben de afgelopen periode. Het is leuk als elk kind een spel
meeneemt van thuis.
De vredesposter moet uiterlijk op 27 oktober op school zijn om mee te doen aan de wedstrijd.
Huiswerk:
Ma: topotoets
Di: inleveren huiswerkblad
Gedichten: Caelen, Taha, Floris,Skay en Wick
Fijn weekend van juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke
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De groepen 8:
Deze week is er veel tijd besteed aan de Kinderboekenweek. Op woensdag, bij de opening, gingen de
juffen allemaal in een andere klas voorlezen en waren ze ook nog verkleed. We hebben het over
boeken lezen gehad, wat maakt een boek nu leuk en op basis waarvan kiezen we eigenlijk een boek in
de bibliotheek of in de boekenwinkel. Vaak gaan kinderen af op de buitenkant. Staat er een mooi
plaatje op. Ook hebben er kinderen voorgelezen voor de klas. Zij doen mee aan de Nationale
voorleeswedstrijd. De winnaar van onze school leest ook een stukje voor tijdens de afsluiting van de
Kinderboekenweek, op toneel. Met taal zijn we begonnen aan het tweede thema: televisie. Leuk dat
dit qua timing goed aansluit bij het feit dat de televisie nu 70 jaar bestaat. Met rekenen zijn we aan
blok 2 begonnen. We leren in dit blok om gegevens uit een grafiek te halen, we gaan weer aan de slag
met ongelijknamige breuken en we gaan rekenen met tijd.
De Kinderpostzegelactie is inmiddels weer afgerond. Fijn dat iedereen zo zijn best heeft gedaan!
Huiswerk:
Woensdag 13-10: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 1
Donderdag 14-10: Toets Engelse woordjes les 3
Vrijdag 15-10: Huiswerkblad werkwoordspelling maken
Boekenbeurten:
8A
Maandag 11-10: Nienke, Romijn
Dinsdag 12-10: Anouk
Woensdag 13-10: Sem
Donderdag 14-10: Dyon, Jaivy
Vrijdag 15-10: Danique, Larissa
8B
Maandag 11-10: Olivier, Jolle
Dinsdag 12-10: Tess, Britt
Woensdag 13-10: Marwa, Quinten
Donderdag 14-10: Ragid, Puck
Vrijdag 15-10: Jasper, Robin
Groeten en een fijn weekend, Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
8-10
9
9
9
10
11
11
12
13

Stefan van Ruijven (2015)
Bo van Goozen (2010)
Jake Wesselman (2014)
Mike Wesselman (2014)
Britt Schoenmaker (2009)
Indy Plak (2015)
Dane du Prie (2011)
Hanen Altamro (2012)
Mahir Abdinasir (2015)
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