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Algemene informatie: 
 

COVID-19. 
Vrijdagavond vindt er weer een persconferentie plaats. Op dit moment weet ik nog niet of de 
strekking van het bericht (directe) gevolgen zal hebben voor het primair onderwijs. Zodra ik meer 
weet zal ik u een bericht sturen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  15-11 * 
dinsdag  16-11 Na schooltijd: teamoverleg. 
woensdag  17-11 * 
donderdag  18-11 Directeur hele dag afwezig. 
vrijdag  19-11 Verzending nieuwsbrief 11. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Dit was de laatste week dat wij gewerkt hebben over het thema "Grote vos en kleine vos". Wij hebben 
herfstkleuren gemaakt, woordjes gezocht en rijmwoorden bedacht en ook lettergrepen geklapt. 
Vandaag hebben wij de vosjes in het bos losgelaten. 
Maandag gaan wij beginnen met Sinterklaas. In de klas maken wij een mooie stoomboot en vlaggetjes 
en wij gaan de klas mooi versieren. 
De letter van de week is s van Sint en stoomboot, het cijfer van de week is de 5. 
Veel plezier bij de intocht van de Sint en een heel fijn weekend. 
 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Vol verwachting.................... de Sinterklaaskriebels zijn goed te merken in de groep, een gezellige 
maar ook spannende tijd! We volgen het Sinterklaasjournaal in de klas en natuurlijk werken we 
rondom dit thema.  
We hebben kern 3 deze week afgerond, de werkboekjes zijn mee naar huis, misschien kunnen de 
kinderen deze wel bij hun schoen leggen, kan Piet zien wat we al allemaal geleerd hebben! Ook het 
schrijfwerkboek is uit en we starten maandag met deel twee van schrijven en kern 4 van veilig leren 
lezen. De informatiebrief kern 4 ontvangt u via de mail. 
Met rekenen zijn we volop aan het splitsen met koekjes en eieren en zo werken we naar de + en - 
sommen toe. 
Fijn weekend allemaal, doen jullie de groeten als je hem ziet?  
 
Juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 4: 
De Sint is onderweg naar Nederland! Een gezellige, maar best ook spannende tijd. In de groep kijken 
we samen het Sinterklaasjournaal en natuurlijk zullen er verschillende activiteiten in het thema zijn. 
Met rekenen zijn we begonnen aan blok 3 ‘In de kledingwinkel'. Een plek waar weer een he-le-boel te 
rekenen is! We hebben onder andere al kennis gemaakt met de tafel van 5, het €-teken en 
plussommen over het tiental in een geldcontext. Oefenen jullie thuis ook met tafels? We hebben nu de 
tafels van 1, 2, 5 en 10 geoefend. De kinderen hebben ook een tafelblad mee naar huis gekregen. Altijd 
handig voor op het toilet 😊😊. Met spelling hebben we het langermaakwoord geleerd. Ik hoor een /t/ 
aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik een d of t moet schrijven. Bijvoorbeeld: hond/honden en 
boot/boten. Ook oefenen we flink met de klankgroepwoorden. Voor de uitleg van deze belangrijke en 
lastige categorie, zie ook: https://youtu.be/hdSCtUG9irg  
Het taalthema 'Klein' sluiten we rond 22 november af met de toets. Er wordt goed geoefend met de 
woorden van de week. Top! De kinderen hebben inmiddels zelf ervaren dat dit heel fijn is, omdat de 
woorden bijna allemaal tijdens de toets terugkomen. Woensdag was ook meester Wim weer bij ons in 
de groep met een fijne muziekles vol instrumenten. Leuk!  
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla  
 

 
De groepen 5: 
In de klas hebben we vandaag lootjes getrokken voor 3 december, de dag waarop we Sinterklaas 
vieren op school! 
Het is de bedoeling dat de kinderen voor elkaar een surprise maken met daarbij een gedichtje van 
minimaal 8 regels. Ook kopen ze een cadeautje van 5 euro voor elkaar. Leest u ook even het algemene 
berichtje met informatie over het Sinterklaasfeest op school? 
Met Atlantis, onze methode voor technisch en begrijpend lezen, zijn we gestart met het thema: De 
lucht in.  We hebben geleerd over de werking drones en waar je het voor in kunt zetten. 
Fijn om te merken dat veel kinderen iedere week goed oefenen om de opgegeven tafel te oefenen! 
Aankomende dinsdag, op de verjaardag van juf Ester, gaat groep 5A op excursie naar Molen de Valk in 
Leiden. Groep 5B gaat op 23 november.  
 
Leesbeurt:  
5A Emma, Fiene, Xavi, Daniel en Jens 
5B Robin, Tess, Bente, Tino, Sofie en Sven  
 
Fijn weekend!  
De juffen van groep 5 
 

 

https://youtu.be/hdSCtUG9irg
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Groep 6: 
Afgelopen week hebben we de toetsen gemaakt van blok 2 van spelling en rekenen. Voor taal hebben 
we allemaal een pronkstuk meegenomen van thuis of we kozen een voorwerp uit de klas. We maakten 
er een beschrijving bij. Hoe ziet mijn pronkstuk eruit? Wat is er bijzonder of mooi aan? En waarom 
vind ik dat? We gebruikten hierbij een aantal woorden van de week. Aanstaande maandag 
presenteren we ons pronkstuk.  
Deze week was ook de laatste week van het thema van Atlantis. We hebben heel wat 
ontdekkingsreizen achter de rug, naar Egypte, Griekenland en ga zo maar door. Maar deze week 
hebben we geleerd hoe we de ruimte verkennen. We zagen het fragment van de eerste landing op de 
maan. Volgende week maken we de toets en sluiten daarmee het thema af.  
Het nieuwe thema van Geschiedenis is “De tijd van pruiken en revoluties”. Dit hoofdstuk gaat over 
Nederland na de Gouden Eeuw. 
Afgelopen woensdag kwam Wim Loos weer in de groep voor een muziekles. We leren wat een 
grafische partituur is en schrijven er volgende week zelf één. We gebruiken daarvoor het verhaal van 
Casper, die gaat “belletje lellen”. 
De leesbeurten zijn volgende week voor: Dane (15/11), Demi (16/11), Liene (17/11), Dani (18/11), 
Sami (19/11) en Jari ook (19/11) 
Huiswerk: dinsdag 16 november woordenschat Taal thema Pronkstukken. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
Groep 7: 
  Wat een talenten in groep 7. Alle gedichten zijn voorgedragen en wat is dat onwijs goed gedaan. Na 
de kerstvakantie gaan we starten met de boekenbeurten, dus je hebt nog alle tijd om een leuk boek te 
lezen. De afgelopen week leek wel een toetsweek; we hebben toetsen gemaakt van rekenen, taal en 
geschiedenis. Volgende week gaan we dus weer beginnen aan nieuwe hoofdstukken. Uit onze groep 
worden een aantal kinderen opgeleid tot bieb-assistenten. Zij krijgen les van Saskia over het netjes 
houden van de bieb en het scannen. Maandag gaat ze hier weer mee verder. Tijdens Kwink hebben we 
het gehad over onze kwaliteiten. Welke kwaliteiten heb je en welke heeft je klasgenoot? 
Vrijdagmiddag hebben we nog een circuit gedaan over de onderwerpen van het hoofdstuk van natuur. 
We deden onderzoekjes naar ons hart, onze longen en blaadjes van bomen. Wat een 
nieuwsgierigheid! 
 
Vandaag hebben we lootjes getrokken voor de surprises. Veel plezier met knutselen en het zoeken 
naar een passend cadeau. We gaan in de klas natuurlijk ook over Sint en Piet aan het werk. Zo kijken 
we het Sinterklaasjournaal en maken we zelfs een Kahoot over de aflevering. Wat heb je onthouden 
over de aflevering? Erg leuk allemaal. 
 
Komende week gaan we een grote sinterklaasboot maken. Hiervoor kunnen we wel wat dozen 
gebruiken (in allerlei maten). Heb je nog wat staan, neem het maar mee! Ook andere grote stukken 
karton en rolletjes/kokers zijn welkom! 
 
Maandag staat juf Carla voor de groep. 
 
Huiswerk: 
Di: inleveren huiswerkblad 
Do: toets Engels 
 
Veel plezier met de intocht van Sint dit weekend! 
Groetjes van de juffen! 
 

 



                                                                     4 

Nieuwsbrief 2021- 2022 

De groepen 8: 
We hadden deze week weer een leuke muziekles. Het ging over noten lezen er werd muziek gemaakt 
met boomwrackers.  
Op woensdagmiddag zijn veel kinderen uit onze groepen 8 op bezoek geweest bij het Visser in 
Leiderdorp. Wat fijn dat er een speciale bus kwam die hen daar bracht en ook weer ophaalde. Er 
werden veel enthousiaste verhalen in de klas verteld de volgende ochtend. 
Op vrijdag hebben we lootjes getrokken voor het sinterklaasfeest op vrijdag 3 december. Altijd weer 
spannend! 
Maandag komt boer Wouter bij ons in de groepen 8. Hij is van 'boer in de klas'. Hij komt vertellen over 
voedsel van mens en dier, kringlopen en hoe de natuur werkt. Zo af en toe maakt hij een uitstapje naar 
de koe en vertelt hij daar ook over. 
Huiswerk: 
Donderdag 18-11: Engelse woordjes les 5 
Vrijdag 19-11: Natuur toets 1, samenvatting leren 
                         Huiswerkboekje rekenen maken 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
12-11 Lana van der Heijden (2009) 8B 
12 Storm van der Heijden (2009) 8A 
13 Malek Alkhouli (2014) 3 
15 Jay van Ruiten (2010) 8B 
16 Mathis Harteveld (2010) 8A 
16 Boaz van der Hoorn (2012) 5B 
17 Cis van Ammers (2016) 1/2B 
17 Faya Smeele (2011) 7 
18 Mirza Eryilmaz (2015) 3 

 

 
 

 

 


