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Algemene informatie:
Covid-19.
Het lukt met vallen en opstaan om de groepen bemand te houden. Lof aan de invallers en duopartners!
De continuïteit van het lesgeven is wel een ding. Elke dag zijn er wel kinderen afwezig en de
leerkrachten proberen naar vermogen en rekkracht om deze kinderen te begeleiden.
Helaas krijg ik nog steeds vragen waarom we geen hybrideonderwijs geven. SSBA heeft besloten dat
onze leerkrachten niet verplicht zijn om kinderen die thuis zitten gedurende de dag digitaal te
betrekken bij de groep. Het is aan de collega’s zelf of zij dit wel willen doen. Dit is anders dan als er
een Lock down - situatie is of een hele groep thuis zit omdat er geen fysieke leerkracht beschikbaar is.
Dan gaan we over op online lesgeven.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar stuurt u alsjeblieft geen kinderen naar school met (milde)
klachten. En voor de bovenbouwgroepen: maak gebruik van de gratis zelftesten die verstrekt worden
via school. Op dit moment heb ik wel een leveringsprobleem: de nieuwe voorraad is helaas nog niet
op school afgeleverd.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

07-02
08-02
09-02
10-02
11-02

MT – vergadering.
Teamvergadering na schooltijd.
*
*
Verzending nieuwsbrief 20.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week hebben wij het thema "Woeste Willem/piraten" afgerond. Volgende week gaan wij
beginnen met "Heksje Mimi tovert sneeuw" en het thema winter.
De letter van de week is de h van heksje. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.
Hij cijfer 10 is cijfer van de week, deze gaan wij leren schrijven.
Daymian is begonnen in groep 1/2B, wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc.
Wij hopen iedereen in de week van 14 februari te spreken tijdens de 10-minutengesprekken. Heeft u
zich nog niet ingeschreven? Dan kan dat nog via Parro.
Kinderen die nog maar net begonnen zijn, worden nog uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen
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Groep 3:
Wat een gezellige week hebben we achter de rug! Helaas zijn er nog wel kinderen thuis, beterschap en
we hopen jullie snel weer te zien.
Ondertussen wordt er ook 'gewoon' gewerkt en zijn we gestart met kern 7, we merken gelijk dat dit
flink anders is, best veel lezen om zo leeskilometers te maken en het leestempo omhoog te krijgen.
Deze week hebben we ook geoefend met wanneer je hij of zij gebruikt in een zin. Ook het nieuwe
schijfschrift is uit de kast en nu we alle letters ook hebben leren schrijven gaan we de letters aan
elkaar leren schrijven met bergjes en bruggetjes, vraag maar eens na bij uw kind. Rekenen stond deze
week in het teken van de CITO toets, ook hebben we gewerkt aan de CITO woordenschattoets, goed
gedaan allemaal! Komende week gaan we verder met de CITO toetsen. Nog een reminder voor het
inschrijven van de 10-minuten gesprekken. U kunt zich nog inschrijven tot woensdag 9 februari voor
een gesprek. De 10-minutengesprekken vinden plaats in de week van 14 februari.
Maandag is juf Carla in de groep, juf Danny heeft dan andere taken.
Fijn weekend,
juf Danny en juf Hanna
Groep 4:
Het was een kort weekje vanwege de studiedag van de leerkrachten. Helaas wel een week met nog
veel zieken in de groep. Waar we een aantal kinderen gelukkig weer konden verwelkomen in de groep
zijn anderen nu thuis. We hopen natuurlijk gauw weer allemaal samen in de klas te zijn! We proberen
het contact met iedereen te onderhouden. Soms zijn kinderen niet fit genoeg om thuis te kunnen
werken. Voor anderen is dit geen probleem, omdat ze weinig klachten hebben. Iedere situatie is weer
anders. Er mogen altijd schoolspullen afgehaald worden. Als hier behoefte aan is, laat het ons even
weten. Dan leggen we het klaar om af te halen. We proberen de door ziekte nog niet gemaakte
toetsen, zoveel mogelijk en waar kan, in te laten halen. Wij praten u binnenkort graag bij tijdens de
rapportgesprekken. Mocht u nog een rapport thuis hebben, wilt u deze dan mee naar school geven?
Het is de week van de poëzie en we hebben in de klas ervaren dat luisteren naar en praten over
gedichten heel leuk kan zijn! Vooral het gedicht "Meisjes zijn gevaarlijk" van Erik van Ons was een
interessante 🙂🙂. Ook was meester Wim weer in de klas voor de muziekles. Gezellig! Op verzoek hierbij
een link naar het liedje: https://youtu.be/W4UJBQz_wfk
Denken jullie aan het oefenen van de woordjes van het thema "Lekker"?
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Deze week hebben wij verder gewerkt aan de Cito-toetsen. De kinderen hebben allemaal goed hun
best gedaan.
Woensdag kwam meester Wim muziekles geven. We gingen met de boomwhackers aan de slag, erg
leuk!
Met Kwink hebben wij het gehad over kwaliteiten. Wat zijn jouw kwaliteiten en hoe kun je die
inzetten?
Volgende week starten wij met een nieuw thema van Geschiedenis, namelijk: ‘’De tijd van de
monniken en ridders’’. Ook beginnen we met een nieuw thema van taal: ‘’Eskimo’s’’.
De laatste vertelbeurten zijn volgende week. Kinderen die hun vertelbeurt hebben gemist door ziekte
of quarantaine, kunnen hun beurt later inhalen.
Fijn weekend allemaal!
Fijn weekend!
De juffen van groep 5
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Groep 6:
Zo langzamerhand zijn we steeds meer compleet. Een enkele leerling zit nog in quarantaine, maar
hopelijk hebben we volgende week weer iedereen! De kinderen die op school waren deze week hebben
een hoop Cito's gemaakt. Met blits hebben we geoefend met verschillende soorten websites. Tijdens
kwink hebben we geleerd dat buitensluiten en negeren een onderdeel van pesten is, wat dat met de
gepeste doet en hoe je er mee om moet gaan (als gepeste, omstander en pester). Dinsdag hebben we
nog een aardrijkskunde toets gemaakt en donderdag de geschiedenis toets. Vanwege alle toetsen
hebben we tussendoor extra ontspannen door te bewegen of een spelletje te doen. We hebben naar
prachtige boekenbeurten mogen luisteren, zowel in de klas als online.
Woensdag en donderdag was juf Yvonne in de klas. Ook met haar hebben we hard gewerkt, een
spelletje gespeeld en lekker getekend.
Volgende week:
- di: werkblad rekenen
- boekenbeurten: Julia, Poppy, Medy, Wout, Jari. Emma, Floor
Fijn lang weekend en hopelijk zien we iedereen maandag weer gezond en wel!
Groetjes juf Dyonne en juf Douwina
Groep 7:
Nadat we vorige week de Cito's afgemaakt hebben, gingen we deze week weer aan de slag met de
methodes. We hebben met rekenen nogmaals geoefend met cijferend vermenigvuldigen. Ook hebben
we geoefend met breuken en uitslagen. We konden kiezen uit een moeilijke (dodecahedron) en
makkelijke (kubus) uitslag. Tijdens de spellingslessen hebben we geoefend met zwakke werkwoorden
waarbij de stam eindigt op een d en het lijdend voorwerp. Ook zijn we langzamerhand weer toe aan
het werken naar de taaltoets. We hebben deze week nog geoefend met de woorden en gediscussieerd
over fotoshop.
De les met Lego Mindstorms stond eigenlijk al een tijdje geleden gepland, maar kon toen helaas niet
doorgaan. Deze week gelukkig wel! Tijdens de knutselles hebben we alvast een begin gemaakt aan
ons Valentijns cadeautje. De kinderen waren zo betrokken dat ze niet meer wilden stoppen! Volgende
week gaan we hier mee verder.
Helaas waren we ook deze week niet compleet. Sowieso dus even een pluim de kinderen die thuis er
het beste van maken en beterschap voor de zieken!
Huiswerk:
- ma: verkeer blz. 5+6
-di: huiswerkblad inleveren
- woe: taaltoets thema Flits
- vrij: geschiedenistoets hoofdstuk 2
-Denk ook nog aan het insturen van de foto voor het nieuwsbericht! We gaan komende week het
nieuwsbericht schrijven.
Groetjes juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke.
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De groepen 8:
Een kort weekje deze week. We zijn nog steeds, waar mogelijk, aan het toetsen.
Nog een weekje en dan zijn de tien minuten gesprekken. Daar staat het rapport centraal, maar er zal
ook gepraat worden over de VO-schoolkeuze. Of wellicht heeft u nog vragen over die aanmelding of
twijfelt u tussen scholen.
De boekenbeurten zijn van start gegaan
Boekenbeurten:
Datum
8A
8B
07-02
Nienke en Daphne
Bo en Quinten
08-02
Yara en Larissa
Ragid en Lana
09-02
Dyon en Jaivy
Melissa en Elin
10-02
Storm en Hamza
Jolle en Julia
11-02
Romijn en Nikki
Olivier en Louise
Huiswerk:
Maandag 07-02: Taaltoets Mysteries
Woensdag 09-02: Topotoets Midden-Oosten
Vrijdag 11-02: Huiswerkboekje, laatste bladzijde, deelsommen maken
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
4-2
6
7

Tino Hoogenboom (2013)
Jemaya Aboikoni (2016)
Rowan Omar (2017)
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