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Algemene informatie:
COVID-19.
In principe wil ik niemand ongerust maken, maar de realiteit is wel dat er een toenemende kans is dat
groepen of delen van groepen naar huis moeten worden gestuurd i.v.m. besmettingen. Het is aan te
bevelen om opvang achter de hand te houden.
Met u en alle kinderen hopen wij dat zowel het sinterklaasfeest als de kerstviering kunnen doorgaan!
Sinterklaasfeest 2021.
Afgelopen weekend was het eindelijk zover. Sinterklaas en zijn pieten zijn aangekomen in Nederland.
Ondanks problemen aan boord van de pakjesboot, was hij toch al in ons land.
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vorige week vrijdag lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest
op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen een leuke surprise maken en zorgen voor een passend
gedicht. Let op: geen zaagsel, geen smurrie of andere vieze dingen. We zijn erg zuinig op de
vloerbedekking! Het is de bedoeling dat je voor 5 euro een cadeautje koopt (geen snoep) en dit zo
origineel mogelijk verpakt in een surprise. Niet vertellen voor wie je de surprise gaat maken. Dat blijft
nog geheim. Je hebt nog ruim 2 weken de tijd om er iets moois van te maken. Wij wensen jullie veel
creativiteit toe, succes! De surprises worden op donderdag 2 december, na schooltijd, in de groep
verwacht. Op vrijdag 3 december zullen wij de Sint bij ons op school verwelkomen
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag

22-11
23-11
24-11

donderdag
vrijdag

25-11
26-11

Nieuwsbrief 2021- 2022

Adviesgesprekken groep 8.
*
Adviesgesprekken groep 8.
’s Avonds: presentatie (online) Claire Boonstra.
*
Pietenochtend.
Schriften en werkboekjes ter inzage mee.
Verzending nieuwsbrief 12.
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Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Afgelopen weekend was de intocht van Sinterklaas! De kinderen hadden mooie verhalen over wat ze
hadden beleefd. We volgen uiteraard elke dag het sinterklaasjournaal. We hebben deze week hard
gewerkt aan de stoomboot, pietjes en de slingers.
De letter van de week is de p van Piet. Het cijfer van de week is het cijfer 6. Misschien vindt u het leuk
om thuis ook aan de slag te gaan met het cijfer en de letter van de week.
Aanstaande donderdag 25 november mogen de kinderen een schoen meenemen naar school (voorzien
van naam), want we gaan onze schoen zetten.
Vrijdag 26 november gaan we niet gymmen.
Wij wensen Lennox en Sef een hele fijne tijd bij ons op de Elckerlyc!
Een heel fijn weekend allemaal!
Groeten de leerkrachten van groep 1/2
Groep 3:
Wat is het gezellig maar ook spannend rondom Sint en zijn Pieten, komt het nu wel goed met die
pakjeskamer??? Over veel lessen hebben we een Sint of Piet sausje gedaan, leuk om de betrokkenheid
en het enthousiasme bij de kinderen te zien.
Deze week hebben we de w van wip, de o van zon en de a van zak geleerd. De toetsen van kern 3 zijn
afgerond en ook de toetsen van de herfstsignalering hebben we gedaan, hard gewerkt dus! De
resultaten bespreken we graag met u tijdens de voortgangsgesprekken, vergeet u niet om in te
schrijven via Parro?
Met rekenen zijn we verdergegaan met het splitsen en de pijlsommen, ook hebben we voor het eerst
geoefend met klokkijken, de hele uren, wat een klokkijktoppertjes!
Volgende week donderdag mogen de kinderen hun schoen zetten op school, wilt u deze voorzien van
naam? Wie weet krijgen we er toch iets in!
Fijn weekend.
Juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
Verlanglijstjes, schoenen zetten, aftellen… De spanning stijgt! Om de klas gezellig te maken, hebben
we samen een grote stoomboot geknutseld. Ook op school mogen de kinderen hun schoen zetten en
wel op donderdag 25/11. Leuk weetje: We hebben in de klas gehoord dat een aantal Pieten verwend
zijn met patatjes bij de schoenen. Jammie! 😄😄 Tussen de Sinterklaasactiviteiten door blijven we
natuurlijk ook lekker aan het werk. Deze week hadden we onze eerste toets van Atlantis. Zelf
verschillende teksten lezen en daarna de antwoorden terugzoeken of verklaren. Best inspannend en
pittig hier en daar, maar allemaal heel goed doorgezet. Toppers! Maandag volgt de taaltoets van het
thema Klein. Tijdens de gesprekken binnenkort stellen we u graag op de hoogte van de voortgang.
Natuurlijk staat hierbij ook het welbevinden centraal. Met spelling hebben we geoefend met
samenstellingen (lichtblauw, voetbal, keukenkast) en de nieuwe categorie 'voorvoegsel'. De
familiesommen kwamen aan bod bij rekenen. 6+..=10, 16+..=20, 26+..=30 We maken gebruik van de
makkelijke som! Ook hebben we geoefend met spiegelen. In de groep hebben we Classroom en
Hangouts klaargezet. Hilarisch en vooral hectisch om met elkaar in de klas te videobellen. Het werkt
en daar laten we het voor nu ook bij 😄😄.
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla
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De groepen 5:
Deze week is groep 5A naar Molen De Valk geweest. Daar hebben ze veel geleerd over de werking van
een windmolen en het belang van windenergie. Groep 5B gaat volgende week dinsdag naar de Molen.
Met Atlantis leren wij over vliegtuigen, helikopters, deltavliegers en luchtballonnen. Met Taal hebben
wij het over de dierentuin. Er komen verschillende denkvragen aan de orde, zoals: ‘’Hebben
dierentuinendieren recht op een vrije dag zonder bezoekers?’’. We geven onze mening en luisteren
goed naar anderen.
Volgende week donderdag 25 november mogen de kinderen hun schoen op school zetten. Het is
handig als de schoen voorzien is van hun naam. Vrijdagochtend vieren wij gezellig pietenochtend.
Voor groep 5A vervalt dan de gymles. Veel kinderen zijn al begonnen met het maken van hun surprise,
goed hoor!
Volgende week zijn de volgende kinderen aan de beurt voor hun leesbeurt:
5A: Mike, Collin, Jens, Saar, Amy W.
5B: Lola, Mayda, Luna, Marijn en Boaz
Fijn weekend!
De juffen van groep 5.
Groep 6:
We hebben weer hard gewerkt deze week. Het eerste blok van Atlantis hebben we afgesloten met een
toets. Zo ook het tweede blok van taal. Volgende week gaan we starten met een nieuw blok
'Zeebenen' (?)
Met rekenen hebben we getallen t/m 10.000, handig optellen, centiliter en kommagetallen geoefend.
In plaats van Kwink hebben we een les van Kriebels in je buik gedaan. Het ging over een ja-, nee-, of
twijfelgevoel. We hebben besproken dat het voor iedereen anders is of je het wel of niet leuk vindt om
aangeraakt te worden (in de breedste zin van het woord: arm om je heen, kus op je wang, aai over je
bol, tik op je bil). Dit verschilt ook nog eens per situatie. Als het een bekende is of degene waar je op
verliefd bent, vind je het meestal minder erg dan bij een onbekende. Hoe kun je aan iemand zien of
hij/zij het leuk vindt en hoe kun je het aan iemand laten merken? Afgesproken hebben we dat het het
duidelijkst is wanneer je het aan iemand vraagt of het tegen iemand zegt.
Volgende week maandag komt er 's middags een boer in de klas! Hij komt van alles vertellen over de
cyclus van het werken op een boerderij.
Huiswerk:
di 23 nov: toets Engels
Voorleesbeurt: Karolina, Roel, Jesper, Lily, Elise
Geniet van het weekend, groetjes juf Dyonne en juf Douwina
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Groep 7:
Sint en zijn pieten zijn weer in het land en natuurlijk ook in onze klas. We zijn bezig met een
woordentekening in het thema, hebben kruidnootjes-challenges gedaan, zijn bezig om een stoomboot
met sint en pieten te knutselen, werken in een sintboekje en tussendoor werken we natuurlijk ook nog
gewoon in de methodes! Zo hebben we vorige week bij Kwink gekeken naar onze eigen kwaliteiten,
maar deze week naar welke kwaliteiten we bij onze klasgenoten zien. Ook hebben we de eerste toets
van Atlantis gemaakt. Nu kunnen we goed zien wat we goed begrepen hebben en wat nog lastig is.
Volgende week wordt ook weer een afwisselende week! Maandagmiddag komt boer Wouter bij ons
bezoek om te vertellen over het boerenleven. En donderdagochtend gaan we aan de slag met Lego
Mindstorms onder begeleiding van 'de Bieb op school'. Ook gaan we natuurlijk verder met sint en zijn
pieten en werken we gewoon hard door in de lesboeken. Donderdag mogen we onze schoen op school
zetten, spannend!
Huiswerk:
Ma: Topotoets Noord-Europa
Di: Inleveren huiswerkblad.
Do: Schoen zetten.
Werken aan de surprise en het gedicht!
U kunt zich via Parro inschrijven voor het eerste voortgangsgesprek. Deze gesprekken zijn in de week
van 29 nov.
Fijn weekend, groetjes de juffen.
De groepen 8:
Afgelopen week hebben we lootjes getrokken. We hopen dat iedereen al bezig is met de surprise. Let
op: geen zaagsel of viezigheid, in verband met de vloerbedekking in de klas. Daar hoort natuurlijk ook
een gedichtje bij. (minimaal 10 regels). Via internet zijn er veel tips te vinden voor leuke, eenvoudige
surprises en ook hoe je een goed sinterklaasgedicht maakt. Op donderdag 2 december moet de
surprise, in een vuilniszak en voorzien van gedicht, na schooltijd worden ingeleverd.
We kijken iedere dag het sinterklaasjournaal en maken na afloop de bijbehorende Kahoot quiz. Zo
komen we al aardig in de stemming.
Deze week was boer Wouter in de klas. Hij vertelde over landbouw in het algemeen en over zijn eigen
veeteeltbedrijf, met behulp van een Power Point en een Kahoot quiz.
Op donderdag 26 november komt er iemand van de bibliotheek bij ons in de klas en zij gaat met ons
de Lego Mindstorms doen. Je bouwt en programmeert dan je eigen Lego robot. Gaaf toch?
Huiswerk:
Vrijdag 26-11: Huiswerkboekje rekenen maken.
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje.
De jarige(en):
20-11
20
21
21
22
23
25
26
26

Hannah Kovacevic (2013)
Bente de Wolf (2014)
Zinedine Bousnin (2013)
Liam Kuijt (2013)
Jolie van der Spek (2015)
Bolder Leerling (2016)
Jasper Bos (2010)
Luke van Klink (2014)
Wout van der Meer (2012)
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