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Algemene informatie:
COVID-19: stand van zaken.
We zijn heel blij dat de groepsquarantaineverplichting is opgeheven: kinderen moeten gewoon naar
school kunnen!
Voor de continuïteit van het lesgeven is het wel lastig: soms zit de ene helft van de kinderen thuis en
de andere helft op school…. Voor niemand makkelijk!
Van de week heb ik al vermeld dat de besmettingen snel toenamen. In vrijwel alle groepen zijn
kinderen positief getest m.b.v. een zelftest en/of een PCR-test.
Dit gaat met golven. In sommige groepen krijg ik dagelijks een melding en in andere heb ik al enige
dagen geen melding gehad. Het lijkt nu een beetje dat er iets minder frequent meldingen
binnenkomen.
Het valt mij wel op dat groepen die in quarantaine hebben gezeten, vlot weer volstromen met
kinderen, maar groepen die vervroegd uit quarantaine mochten of helemaal niet in quarantaine gaan
vaak maar half bezet zijn.
Het is goed om te ervaren dat zoveel ouders/verzorgers zo serieus met de kwestie omgaan: er wordt
heel alert gereageerd op klachten (binnen het huishouden) en actie ondernomen.
Het gaat ook steeds beter met het melden via de.elckerlyc@ssba.net
Het is voor het overzicht belangrijk om altijd te melden, wanneer de klachten begonnen, wanneer er
eventueel een zelftest is afgenomen of een PCR-test. Vergeet u niet de naam en het groepsnummer
van uw kind te vermelden?
Studiedag.
Vrijdag heeft het team een studiedag. In de ochtend gaan wij aan de slag met het verbinden van de
drie schoolteams die later in Kindcentrum Noord gaan samenwerken.
De middag staat in het teken van de verwerking van de toetsgegevens en een stuk administratie.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

31-01
01-02
02-02
03-02

vrijdag

04-02
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*
*
Joukje de Vries neemt directeur waar.
Directeur afwezig i.v.m. overleg.
Joukje de Vries neemt directeur waar.
Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. Verzending nieuwsbrief 19
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Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week was een bijzondere week met wisselende leerlingenaantallen. Toch hebben wij lekker
gewerkt in het thema van "Woeste Willem".
Zeemonsters, piratenboten van alles kwam aan bod; thuis en op school.
De letter van de week is nog een weekje de b van boot en het cijfer van de week is de 9. Wij blijven
daar lekker mee oefenen. Fijn als jullie daar thuis ook nog even extra aandacht aan geven.
De komende week sluiten wij "Woeste Willem" af en daarna starten wij met een nieuw thema.
Vrijdag 4 februari zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen
Groep 3:
Wat fijn om langzaam alle kinderen weer terug welkom te heten in de groep. Eenmaal terug in de
klas, was het wel weer even flink aanpoten met het afronden van kern 6, de start van kern 7 en dan
ook nog de Citotoetsen Maar onze toppertjes hebben natuurlijk weer hun beste beentje voorgezet
deze week.
Volgende week woensdag houden we om 09.30 uur het letterfeest in de klas met een plechtige
uitreiking van het letterdiploma. Dit doen wij dan ook op zeer gepaste wijze en willen jullie ouders
graag uitnodigen om hieraan deel te nemen via de Meet-link online in de Google-agenda, zodat u
aanwezig kunt zijn bij de uitreiking. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen als u uw deelname
online nog even geheim kunt houden voor de kinderen, zodat de verrassing nog groter is voor ze.
Verder hebben we op woensdag muziekles van meester Wim en volgende week vrijdag (04 feb) is er
een studiedag en zijn de kinderen vrij.
Fijn weekend.
Juf Danny en juf Hanna

Groep 4:
Graag starten wij deze nieuwsbrief met een hart onder de riem en een groot compliment! Het was
voor de kinderen (en voor u) wederom een onrustige week. Quarantaines, meeleven met en spullen
verzamelen voor de kinderen thuis en de vraag die de groep toch dagelijks bezighield. Moeten wij
misschien ook naar huis? Ondertussen werd er dapper doorgewerkt, zowel thuis als op school. Soms
gecombineerd. Het viel en valt niet altijd mee, dat realiseren wij ons heel goed. Het vraagt behoorlijk
wat flexibiliteit, maar wat een doorzetters in groep 4! Ook ouders, bedankt!
Woensdag was de start van de Nationale Voorleesdagen. Juf Chris kwam gezellig bij ons voorlezen uit
Otje. In de klas hebben we gesproken over de boekenbeurt. Binnenkort maken we een indeling in de
groep en oefenen we samen hoe dat gaat. U krijgt hier uiteraard nog een toelichting bij. Vertellen
voor de klas (vaak al spannend genoeg) en anderen enthousiast maken over jouw boek staan
centraal. Ondanks dat meester Mitchell afwezig was in verband met een positieve corona test hebben
we donderdag toch nog lekker kunnen gymmen. Verder krijgt u komende week bericht via Parro om u
in te schrijven voor het rapportgesprek. In principe staat juf Carla maandag voor de groep. Juf Aukje
heeft dan andere taken op school.
Fijn weekend allemaal. Rust lekker uit en ook veel beterschap.
Groetjes, juf Aukje en juf Carla
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De groepen 5:
Deze week zijn wij verdergegaan met de Cito-toetsen. Hier gaan wij volgende week mee verder.
Donderdag 3 februari sluiten wij het hoofdstuk van Geschiedenis af met een toets. De kinderen
hebben de samenvatting en moeilijke woorden mee naar huis gekregen.
Vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. met een studiedag voor de leerkrachten.
De vertelbeurten waren deze week weer ontzettend leuk. We zien veel verschillende onderwerpen,
van huisdieren tot microscopen et cetera. Knap hoe ze voor een groep kunnen presenteren/vertellen.
De indeling van de vertelbeurten voor volgende week zijn als volgt:
Maandag 31-1
Dinsdag 1-2
Woensdag 2-2
Donderdag 3-2

Groep 5A
Noah
Collin en
Emma
Amy K. en Sem
Saar en
Jenisha

Groep 5B
Tess en Fabian
Alhena en Zoë
Jace en Boaz
Sepp en Sylvie

Fijn weekend allemaal!
De juffen van groep 5
Groep 6:
Wat een gekke week! Eerst allemaal thuis, toen 6 kinderen in de klas, toen 15 kinderen en ga zo maar
door. Hopelijk zien we iedereen snel weer in goede gezondheid in de klas. Er is wel hard gewerkt thuis
en we hebben dagelijks met elkaar gevideobeld.
Tijdens het rekenen hebben we geoefend met kolomsgewijs aftrekken, grote keersommen,
cirkeldiagrammen en schatten van lengte. Met spelling hebben we nog geoefend met het caféwoord,
voegwoorden en werkwoordspelling. In de tegenwoordige tijd krijg je bij Ik of jij erachter de stam en
bij jij/hij/zij/het stam+t. Dit was best nog even zoeken, maar we blijven oefenen.
Bij de lessen van Atlantis hebben we geleerd hoe je een conclusie kunt herkennen en hoe vaccins,
aspirine, plaatselijke verdoving en narcose werkt. Ondanks dat het hier en daar wat lastig was, was
het wel mega interessant!
De boekenbeurten zijn volgende week voor de volgende kinderen: Sterre en Faye (31/1), Manou
(1/2), Jari en Teije (2/2) Zien en Maartje (3/2). Soms twee kinderen op één dag. Dat zijn de inhalers!
Huiswerk:
- di 1 feb: toets aardrijkskunde h2
Fijn weekend en hopelijk allemaal tot maandag! Groetjes juf Dyonne en juf Douwina
Groep 7:
Wat hebben we weer hard gewerkt deze week! Cito begrijpend lezen, spelling én rekenen is (bij bijna
iedereen) af! Wat een toppers in groep 7. Daarnaast hebben we wel geleerd, maar weinig uit de
boeken. Zo hebben we met taal woordenschat geoefend aan de hand van memory, ingezoomde
foto's raden, dictee geven aan elkaar, pixeltekening bij een begrijpend leestekst en werken op het
Chromebook. Maandag hebben de kinderen een oefentoetsje gemaakt van verkeer ter voorbereiding
op het verkeersexamen. Woensdag zijn we gestart met de voorleesdagen en kwam juf Aukje lezen. 's
Middags zijn we lekker op pad geweest om foto's te maken voor ons taalhoofdstuk. Donderdag ging
de Kwinkles over heftige emoties. Er zijn verschillende gradaties waarin je bijvoorbeeld boos kunt zijn.
Wat doe je bij elke gradatie en hoe voel je je? Volgende week gaan we hiermee verder en bespreken
we ook wat er helpt om die heftige emotie te voorkomen of op te lossen. Helaas waren we ook deze
week niet helemaal compleet, maar we hebben gezellig met elkaar gevideobeld tussendoor!
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Huiswerk:
- Maandag: verkeer blz. 4 + 5 leren
- Dinsdag: huiswerkblad
- Vrijdag: toets geschiedenis
- Boekenbeurten: Floris, Mads, Caelen, Sarah, Lyn, Dean, Ziyaad
Fijn weekend en tot volgende week! Groetjes de juffen van groep 7
De groepen 8:
Wat een onrust in de groepen, veel besmettingen, wel of niet naar school.
Maar gelukkig mogen we weer, mits negatief getest of geen klachten natuurlijk.
Deze week zijn de adviesbladen mee naar huis gegaan. Dat adviesblad heeft u nodig voor het
inschrijven op het VO. Op dat blad staat een code waarmee de VO- school inzage krijgt in het
onderwijskundig rapport van uw kind. Daarnaast hebben we ook op verzoek van ouders een aantal
onderwijskundige rapporten aangepast, omdat er iets miste of omdat er een foutje in stond.
Nu bent u aan zet, u mag uw kind gaan inschrijven op een VO -school. Heeft u daar nog vragen over,
neem dan gerust contact met ons op.
Volgende week beginnen de spreekbeurten:
Datum
8A
Maandag 31-01
Aya en Miley
Dinsdag 01-02
Yussef en Fourad
Woensdag 02-02
Kate en Sem
Donderdag 03-02
Mats en Jena
Vrijdag hebben we een studiedag, dan zijn de leerlingen vrij.
Huiswerk:
Donderdag 03-02: Engelse woordjes les 8
Maandag 07-02: Taaltoets Mysteries
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
Januari
28
28
29
30
31
Februari
4

Jesslyn Buurman (2013)
Aiden van Rijn (2017)
Milow Hogenboom (2015)
Lina Warmerdam (2013)
Yara Farossi (2010)

5A
1/2A
3
5B
8A

Tino Hoogenboom (2013)

5B
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8B
Kick en Vince
Duuk en Anoek
Thijs en Puck
Jasper en Tess

