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Nieuwsbrief 07

2021-2022

Algemene informatie:
In- (uit)looptijden.
Afgelopen periode hebben we ervaren dat het groepsgewijs in- en uitgaan van de kleuters prettig
verloopt: het is voor kinderen, ouders en leerkrachten heel overzichtelijk. Ook de 10-minuten ‘vrije
inloop’ voor de groepen 3 t/m 8 verloopt rustig.
Dit betekent dat wij na de herfstvakantie hetzelfde systeem zullen hanteren. Bij extreem slecht weer
doen wij uiteraard een aanpassing.
De nationale Voorleeswedstrijd.
Dit jaar gaat de Nationale Voorleeswedstrijd weer door en de Elckerlyc doet fanatiek mee. Vorige
week zijn de voorrondes gehouden in groep 7, groep 8A en groep 8B. In elke klas hebben de kinderen
die het leuk vonden een stuk voorgelezen. Ze moesten hierbij ook iets vertellen over het boek en het
fragment dat ze voorlazen mocht tussen de 3 en 5 minuten duren. Er was veel animo om mee te doen
dus in de klassen was het al een spannende strijd. Uiteindelijk hebben de kinderen een winnaar van
hun klas gekozen. Groep 7 koos Taha, groep 8A Anouk en groep 8B Anoek. Gisteren hebben deze drie
winnaars het tegen elkaar opgenomen in de strijd voor de titel van "Elckerlyc voorleeskampioen". De
kinderraad vormde het publiek en tevens de jury. Nadat alle drie de kinderen hadden voorgelezen
koos de kinderraad de winnaar. Het was heel spannend en de uitslag zat dicht op elkaar maar
uiteindelijk ging Anouk uit groep 8A er met de winst vandoor. Vandaag heeft zij bij alle
toneelvoorstellingen nog eens voorgelezen zodat de hele school van haar verhaal kon genieten. Begin
2022 zal Anouk het opnemen tegen kampioenen van andere scholen uit de regio.

Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
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Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

25-10
26-10
27-10
28-10
29-10

Na schooltijd: MT-overleg.
Na schooltijd: bijeenkomst stuurgroep schoolontwikkeling.
*
*
Verzending nieuwsbrief 8.

De kleutergroepen:
In de kleutergroepen zijn wij dit schooljaar begonnen met de regels in de groep en op het
plein. Hoe ga je met elkaar om? Hoe vraag je iets aan elkaar? Hoe los je een probleem op?
Hierdoor leren de kinderen met respect met elkaar om te gaan.
Ook proberen wij de kinderen te stimuleren om zelfstandig te werken en voor zichzelf te
zorgen.
Met onze knutselwerkjes proberen wij de creatieve ontwikkeling te stimuleren waarbij
de kinderen hun eigen talenten kunnen en mogen ontwikkelen.
Groep 3:
Nu de kinderen in groep 3 zitten wordt er steeds meer verwacht om op de juiste manier te
handelen in bepaalde situaties. Zo hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe je een
probleem het beste kunt oplossen en welke stappen je daarbij kunt gebruiken. Tijdens KWINKmethode lessen hebben we groepsafspraken gemaakt, want soms doet zich de situatie voor
waarin een afspraak handig of nodig is. Ook tijdens het buitenspelen of tijdens de vrije
momenten zijn er weleens problemen, zeker nu groep 3 eindelijk op het grote schoolplein
mogen spelen en veel in aanraking komen met hogere groepen. We reflecteren dan ook vaak
in de klas hoe het spelen tijdens de pauze is verlopen en hoe je dan het beste tot de juiste
oplossing kan komen. Om er samen rustig over te praten worden de problemen die zich
voordoen goed opgelost. Het aanbieden van hulp als er iemand hulp nodig heeft is ook wat in
groep 3 vaak wordt besproken. En natuurlijk komt de juf gewoon helpen als het niet lukt maar
mooi om te zien dat de kinderen steeds meer dingen zelf kunnen oplossen.
Groep 4:
De kinderboeken geeft natuurlijk een goede aanleiding om het over verschillende Nederlandse
schrijvers te hebben.
In de groep lezen we op het moment het boek 'Super juffie op kamp' van Janneke Schotveld.
De kinderen mochten voor de groep ook iets vertellen over hun favoriete boek. Leuk! Tijdens
de lessen van Kwink hebben we het gehad over hoe je kan bijdrage aan een goede sfeer in de
groep. Meester Mitchell had een leuk tik-spel, waarbij twee tikkers goed moesten samen
werken om zoveel mogelijk kinderen te tikken, bedacht. Heeft u de mooie herfstbladeren al
gezien die we gevouwen hebben? Dat viel nog niet mee maar ze zorgen wel voor een mooie
herfstsfeer. Met knutselen gaan we nog even verder met het thema herfst. Pompoenen en
een mooie paraplu met Indische inkt en een ouderwetse kroontjespen.
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De groepen 5:
Deze week zijn we veel buiten aan de slag gegaan met verschillende leerdoelen. De rekenles
ging over meters en centimeters. De
kinderen hebben om de beurt vanaf een
lijn gesprongen en strepen + initialen
gezet tot waar iedereen kwam.
Vervolgens hebben we gemeten hoever
dit precies was met de grote liniaal.
Iedereen was betrokken, top. In de
middag hebben de groepen 5 samen een
spel gespeeld op het schoolplein. In tweeof drietallen mochten de kinderen op
zoek gaan naar vragen en antwoorden
omtrent de kinderenboekenweek.
Antwoorden die ze niet wisten, mochten
ze opzoeken op een Chromebook in de
klas. Dit sloot mooi aan bij de les van
Blits over zoekmachines. Wij hebben
hiermee gewerkt aan de skills
‘informatievaardigheden’ en ‘samenwerken’.
Groep 6:
Elke week behandelen we tijdens Kwink een vaardigheid waardoor we samen zorgen voor een
fijne groep. Hierbij krijgen de kinderen o.a. voorbeeldsituaties te zien/lezen waarbij ze kritisch
na moeten denken wat er misgaat en hoe de ander zich zou voelen daardoor. Daarna moeten
ze door probleemoplossend denken bepalen hoe je beter kunt reageren in zo'n situatie en wat
het effect daarvan zou zijn. Tijdens de knutsellessen hebben de kinderen creatief nagedacht
welke kermiskramen ze zouden maken en wat ze ervoor nodig zouden hebben. Tijdens het
werken in de klas werken we regelmatig samen waarbij we rekening moeten houden met
elkaar, overleggen, luisteren, ruimte geven en ruimte nemen. In de Blits les kwam aan bod
hoe je op Google-informatie kunt zoeken. Het is belangrijk welke trefwoorden je gebruikt en
van welke filters je gebruik wilt maken. We hebben besproken hoe advertenties hier werken
en de voor- en nadelen dat Google alles onthoudt.
Groep 7:
Tijdens Blits hebben we geleerd hoe je het meest efficiënt informatie op Google kan zoeken.
Dat ligt natuurlijk aan de trefwoorden die je gebruikt en hoe je deze intypt. Ook hebben we in
het thema kermis en thema Pokémon woorden van Engels naar Nederlands vertaald en
andersom. Ook dit hebben we op de computer gedaan. Tijdens de Kinderboekenweek hebben
we gewerkt aan een opstel op de computer. Zo hebben we op verschillende manieren gewerkt
aan onze computervaardigheden. Tijdens de dictees moeten we kritisch nakijken om onze
fouten te verbeteren. Bij de lessen van Kwink hebben we het gehad over positieve
communicatie. Aan de hand van voorbeeldsituaties denken we kritisch na wat er misgaat, hoe
dat op de ander overkomt en lossen we het probleem op door te bedenken hoe het beter kan
en wat het effect daarvan is.
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Groep 8:
We zijn na de zomervakantie begonnen met het gezamenlijk opstellen van de klassenregels.
Daarin staat o.a. dat we rekening houden met elkaar, dat we naar elkaar luisteren, dat we
elkaar helpen en dat we nadenken
voordat we wat doen.
Het consequent toepassen van die
regels is soms best nog lastig, maar
daar werken we aan.
Ook zijn we allerlei vormen van
samenwerken aan het uitproberen.
Er wordt gewerkt in tweetallen of in
groepjes. Daarbij leren de kinderen
dat je ook wel eens moet
samenwerken met iemand die niet je
vriend of vriendin is.
We hebben ook al een keer met
beide groepen 8 tegelijk gegymd,
waarbij steeds samengewerkt moest
worden met iemand uit de andere groep. We doen immers ook samen mee aan het
schoolvoetbaltoernooi en we gaan samen op kamp en we nemen dit jaar samen afscheid van
de Elckerlyc
Daarnaast proberen we bewegend leren in onze lessen te integreren. Vooral bij spelling is dit
goed te gebruiken. De afgelopen week hebben we deze werkvorm ook bij rekenen ingezet.
Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
De Kinderboekenweek is met een optreden van alle groepen op het toneel afgesloten.
Ook wij hebben alle raadsels van het boek "Wat wil ik later worden" opgelost.
Na de vakantie start het herfstproject "Grote vos en kleine vos". Spulletjes voor een leuke herfsttafel
zijn van harte welkom (zoals kastanjes, eikeltjes, beukennootjes etc.)
De letter van de week is de v van vos. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.
Het cijfer van de week is de 4.
Juf Carla (groep 1/2A) is deze week voor het laatst in deze groep geweest. Juf Chris en juf Ruth gaan
de rest van het jaar groep 1/2A draaien.
Wij wensen u een hele fijne herfstvakantie. Geniet ervan en rust lekker uit.
Maandag 25 oktober zien wij u graag weer.
Groetjes,
De Kleuterjuffen
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Groep 3:
Wat een spettende afsluiting van de Kinderboekenweek hadden we vandaag, goed gedaan kanjers!
We hebben afgelopen week veel geleerd over kinderboeken en voor in de klas hebben we een hele
stapel nieuwe boeken gekregen, om voor te lezen maar ook om zelf te lezen. Van de ouderraad
hebben we "het grote AVI boek" van Paul van Loon gekregen, ontzettend bedankt daarvoor!
Ook hebben we geleerd wat een zuster, een kok en een huisarts allemaal doen dankzij de moeder van
Isa en vaders van Milow en Daan, superleuk dat jullie zijn langsgekomen in de klas om te vertellen
over jullie beroep, de foto's staan op Parro.
Ook hebben we nog 'gewoon' geleerd, de letter b van been (best lastig!) en de oo van boot. Na de
vakantie hebben we de herhalingsdagen van kern 2 en sluiten we af met de toets. Het zo fijn zijn als er
in de vakantie af en toe geoefend wordt met het boekje van kern 2 en digitaal met Zoem, dan zakt het
niet te veel weg!
Nu genieten van een welverdiende vakantie, juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
De laatste week voor de herfstvakantie zit er ook weer op. We hebben hem afgesloten met een leuk
toneeloptreden. De twee liedjes die gaan over 'Wat wil ik worden als ik groot ben', vielen goed in de
smaak. Van de ouderraad hebben we een heel mooi boek over haaien gekregen. We zijn er heel blij
mee. Daarnaast kregen we ook nog een hele stapel met leuke leesboeken. En dat allemaal omdat het
Kinderboekenweek is. Met schrijven hebben we de hoofdletters I, J en K geleerd. We proberen deze
ook al toe te passen tijdens de zinnen van het dictee en in werkboekjes. Met spelling hebben wij
categorie 6 geleerd: het aai-, ooi-, oei- woord. Ik hoor een j, maar ik schrijf een i. Met Kwink hebben
we het gehad over "Positief communiceren". Ik kan positief communiceren en bouw mee aan een
prettige groep. We hebben ook voor het eerst gewerkt met Wijzer. De eerste les had als thema: "Elk
dier heeft een plek". De kinderen vonden dit erg leuk. Vandaag hebben de kinderen ook nog een
nieuwe plek gekregen.
Jullie hebben heel hard gewerkt. Nu eerst lekker uitrusten. Hopelijk met mooi herfstweer, zodat jullie
er lekker op uit kunnen.
Fijne vakantie allemaal, juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Deze week vond de Aardrijkskunde toets plaats. Superfijn om te zien dat er zo goed geleerd is en dat
iedereen zo z’n best heeft gedaan. Na de vakantie staat er een toets voor natuur op het programma.
De samenvatting hebben de kinderen meegekregen.
Vandaag hebben wij de Kinderboekenweek gezellig afgesloten met een toneeldag. We hebben
genoten van elkaar optredens.
Na de herfstvakantie starten wij met de leesbeurten. Een blad met info hierover hebben de kinderen al
mee naar huis gekregen. Misschien is het handig om hier samen met uw kind nog even naar te kijken.
Ook de tafels blijven wij goed oefenen. Per mail ontvangt u welke tafel uw kind moet oefenen. Dit is
niet voor ieder kind hetzelfde.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie. Geniet van een lekker weekje rust 😉😉
Huiswerk:
Leren voor de toets van natuur op woensdag 27 oktober;
Oefenen van de per mail verstuurde tafel;
Leesbeurten in de week van 25-29 oktober:
5A: Jort, Abdullah, Maryana, Ryan en Amy K.
5B: Justen, Kiki, Pier, Sven en Fabian.
Groetjes, de juffen van groep 5
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Groep 6:
Deze week zijn we gestart met een nieuw blok bij rekenen. Zo hebben we geoefend met getallen boven
de 1000 op twee manieren uitspreken, handig optellen, vierkante meter en getallen t/m 10.000. Bij
spelling hebben we de categorie van het centwoord, uw rijtje, komma s meervoud, politiewoord,
colawoord, tropisch woord, persoonsvorm en onderwerp. Vraag maar aan uw kind wat dat allemaal
betekent 😉😉. Bij taal gaat het nieuwe hoofdstuk over Pronkstukken. Woorden die daarbij horen zijn
bijvoorbeeld: de collectie, de categorie, het exemplaar, omvangrijk en ordenen.
Tijdens Kwink hebben we het gehad over de keuzes in een situatie en wat die voor jou of de ander dan
betekenen. Eerst even rustig nadenken voordat je iets doet of zegt, want dan hou je makkelijker
rekening met de gevoelens van de ander.
De hele week hebben we druk geoefend voor toneel, want eindelijk mocht het weer! We hebben
'Worden wat je wilt' van kinderen voor kinderen gezongen. Daarnaast hebben Amy, Demi, Faye,
Karolina, Lily, Manou en Hanen gedanst op 'Mas Mas' en Floor, Sterre, Karolina, Amy en Hanen
hebben een verhaal voorgelezen over beroepen.
Huiswerk: voor donderdag na de herfstvakantie (28-10) leren de samenvatting en de begrippen
geschiedenis.
We hebben op school al een zelftest gedaan en oefenen voor de toets ook nogmaals de begrippen op
school. Succes!
Leesbeurten: Ismail (25/10), Baraa (26/10), Zien (27/10), Hanen (28/10 en Maartje (29/10).
Prettige vakantie!
De juffen
Groep 7:
Vakantie! En wat hebben deze kanjers dat
verdiend. De groep heeft laten zien dat ze
kunnen én willen werken en er was regelmatig
tijd voor een gezellig tussendoortje. Nu tijd voor
een weekje relaxen, lekker genieten.
De afgelopen week was ook weer druk en
gezellig. Zo hebben we gerekend met de hinkstap-sprong en dat hebben we in de gymzaal
uitgeprobeerd. Het begrip hectare kwam voorbij,
maar hoever is nu eigenlijk 100 m? Dat hebben
we buiten eens getest, de meningen verschilden
heel erg 🙂🙂. We hebben een circuitje
Kinderboekenweek gedaan, de moeder van Nijs
en de vader van Dean zijn langs geweest. Verder
hebben we een opstel geschreven over een beroep, heel saai én juist heel boeiend voorgelezen uit een
prentenboek en stukjes nagespeeld. Donderdagmiddag hadden we een spelletjesmiddag en
vrijdagmiddag toneel. U ziet het, tijd voor een weekje relaxen!
Er is geen huiswerk meegegeven, maar na de vakantie zijn er natuurlijk wel gedichten!
Woensdag 27 oktober moet de vredesposter ingeleverd zijn.
Gedichten voor: Sounna, Lynn, Ziyaad, Dean, Arian.
Groetjes van trotse juffen!
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De groepen 8:
De afgelopen week stond in het teken van de Kinderboekenweek. We hebben veel gelezen,
voorgelezen, boekenbeurten gedaan en een rekenspel over beroepen op het schoolplein gedaan.
We mochten van school nieuwe boeken bestellen voor in de klas en ook van de OR kregen we een
voorleesboek. We deden met de groepen 8A, 8B en 7, mee aan de Nationale voorleeswedstrijd.
Met rekenen puzzelen we nog steeds met de breuken, met taal hebben we het gehad over presenteren
en hoe je daarbij rekening houdt met je doelgroep.
Bij Atlantis hebben we het over Indonesië. Over de VOC, de macht van de Nederlanders daar en hoe
het na de Tweede Wereldoorlog verder ging. Maar ook de flora en fauna kwamen aan bod.
Boekenbeurten:
Groep 8A:
Maandag 25-10: Nikki, Jena
Dinsdag 26-10:Miley, Kate
Woensdag 27-10:Hamza, Mohamad
Groep 8B:
Dinsdag 26-10: Mekissa, Teo
Woensdag 27-10: Jay, Lana
Donderdag 28-10: Saar
Huiswerk:
Dinsdag 26-10: Geschiedenis hoofdstuk 1
Vrijdag 29-10: Spellingblad maken.
Fijn weekend, groeten van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
16-10
18
18
19
20
20
21
23
25
26
27

Lars de Koster (2016)
Zoey Gortzak (2015)
Maey van Haag (2011)
Rushiel Narain (2016)
Julia Loos (2010)
Nienke Opdam (2010)
Nouraysa Bousnin (2016)
Mike Heemskerk (2012)
Justen Loos (2013)
Lynn Schoo (2011)
Marijn Geerlings (2013)
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