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Algemene informatie:
10 minutengesprekken en rapportuitgifte.
De 10-minutengesprekken kunnen weer ‘live’ plaatshebben. Wanneer iedereen zich aan de
basisregels houdt, moet dit goed te doen zijn. Indien u niet in de gelegenheid bent (bv door
quarantaine) of het nog niet aandurft om fysiek in gesprek te gaan, dan vraag ik u daartoe contact op
te nemen met de groepsleerkracht(en).
Bij het rapport treft u een overzicht aan van de toetsresultaten van de afgelopen periode. Het kan zijn
dat er hier en daar ‘gaten’ in het overzicht zitten. Dit komt doordat de toetsperiode samenviel met
veel afwezigheid en nog niet alle kinderen de toetsen hebben ingehaald.
Covid-19.
Het lijkt of we op school (net als landelijk) over de piek heen zijn. Ik krijg nog maar af een toe een
positieve testuitslag door. De groepen stromen gelukkig ook weer vol en de afwezigheid van
leerkrachten kunnen we net aan met vallen en opstaan pareren.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

14-02
15-02
16-02
17-02
18-02

*
Na schooltijd: Bhv-cursus.
*
*
Rapporten mee naar huis. Verzending nieuwsbrief 21.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week zijn we begonnen met het thema Heksje Mimi tovert sneeuw/winter. We zijn gestart met
het doornemen van alle seizoenen en wat kenmerkend is voor de seizoenen. De winter hebben we
uitgelicht. We hebben over het weer gehad en winterkleding. We hebben ook een muts en een sjaal
geknutseld. Volgende week staat het boek Heksje Mimi tovert sneeuw centraal. U kunt het boekje ook
thuis met uw kind beluisteren via de volgende
link: https://www.youtube.com/watch?v=bxs5eWmREr8
De letter van de week is nog steeds de h van heksje Mimi en het cijfer 10.
In groep 1/2a is Seth gestart, wij wensen hem een hele fijne tijd op de Elckerlyc.
Fijn weekend,
De kleuterjuffen
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Groep 3:
Weer waren we deze week niet compleet, sterkte en beterschap voor de zieken, wel gezellig dat jullie
online hebben meegeluisterd tijdens het voorlezen, konden we elkaar toch nog even zien!
Deze week zijn we begonnen in een nieuw werkboek, Staal Spelling. Staal is de taal- en
spellingsmethode waar vanaf groep 4 mee wordt gewerkt. In groep 3 maken we alvast kennis met de
eerste spellingscategorieën, deze week categorie 1; het hakwoord; ik schrijf het woord zoals ik het
hoor. Daarbij maken we het hakgebaar met onze handen. Bij de methode horen supergrappige
filmpjes, ook te vinden op YouTube: Hakwoord - YouTube. Deze week was meester Mitchell voor het
laatst in groep 3 om gym te geven. Juf Noortje neemt de gymlessen over op de donderdagen.
Komende week zijn de 10 minutengesprekken, fijn dat dit weer op school kan, tot dan!
Fijn weekend,
Juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
En toen waren we weer compleet. Fijn om iedereen weer terug te zien in de groep!
Komende week staan de rapportgesprekken op het programma. Er is hard gewerkt en we praten u
graag bij over hoe het gaat in de groep. Volgende week staat de taaltoets van het thema Lekker in de
planning. Ook hebben we een indeling voor de boekenbeurten gemaakt. De toelichting volgt zo snel
mogelijk. Alvast starten met een boek, passend bij het leesniveau, mag natuurlijk. Het leesniveau
hoort u komende week 😀😀. Door een miscommunicatie hebben we deze week helaas geen gym meer
gehad van meester Mitchell. We hebben een mooi boek met tekeningen voor hem gemaakt. Volgende
week start juf Noortje weer.
Wij wensen iedereen een goed weekend en tot volgende week, juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Deze week hebben wij het met Kwink gehad over elkaars kwaliteiten en hoe je die kunt inzetten in de
klas. Vind je een opdracht lastig? Vraag dan iemand die behulpzaam is, jou te helpen.
De vertelbeurten zijn inmiddels bijna afgerond. Leuk om de kinderen op deze manier beter te leren
kennen.
Volgende week maandag is de toets van taal thema noodweer. De kinderen hebben de woordenlijst
mee naar huis gekregen. Verder hebben wij het met taal gehad over de Inuit en hun taal: inuktitut. We
hebben brieven vertaald en gekeken hoe een Inuit leeft.
Volgende week spreken wij alle ouders om het rapport van uw te bespreken. Tot dan!
Fijn weekend.
De juffen van groep 5
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Groep 6:
De klas is bijna weer helemaal compleet! Fijn dat de meeste kinderen er weer zijn!
Op dinsdag stond juf Carla voor de groep en op woensdag juf Yvonne Bongers. Bedankt voor het
invallen!
We zijn nog druk bezig om Cito's in te halen. Voor een groot deel is het nu af. Dat wat niet af is, maken
we volgende week nog af. Inmiddels zijn we ook gestart met de rekentoets van Blok 4 en maken we
volgende week de spellingtoets van Blok 4. We hebben flink geoefend. Onder andere de theewoorden,
caféwoorden en grammatica.
Volgende week starten we ook met het nieuwe blok van rekenen. We gaan cijferend optellen tot 1000.
De rapporten zijn af. We starten vrijdagmiddag met het bespreken van de rapporten. Volgende week
zijn de 10 minutengesprekken. Ouders mogen naar school komen, maar elkaar "online" spreken is ook
nog steeds mogelijk.
Huiswerk: Oefenblad rekenen.
Boekenbeurten: Dane en Adam (14/2), Demi (15/2), Liene (16/2), Dani (17/2) en Sami 18/2).
Vrijdag 18 februari krijgen jullie het rapport mee naar huis.
Prettig weekend!
Juf Dyonne en juf Douwina
Groep 7:
Helaas waren we deze week ook nog niet compleet, maar met het videobellen deden we ons best om
toch met z'n allen tegelijk aan het werk te zijn. We hebben de afgelopen week heel wat toetsen
gemaakt, maar ook tussendoor wat andere dingen. Zo hebben we muziek gemaakt met dingen die we
in de school vonden, onze valentijnshartjes afgemaakt en nieuwsberichten geschreven bij onze foto's.
Ook hebben we codes gekraakt in het thema van de Olympische Winterspelen. We hebben met
spelling nog geoefend met het lijdend voorwerp en zwakke werkwoorden in de verledentijd waarbij de
stam eindigt op een d (baadden, voedde, brandde). Tijdens Engels hebben we het verschil geleerd
tussen 'some' en 'a lot' en tussen 'much' en 'many'. Vandaag hebben we ook nog onze rapporten
bekeken. En jullie mogen allemaal heel trots zijn, groep 7 heeft keihard gewerkt.
Komende week bespreken we de rapporten met de ouders.
Huiswerk:
Ma: topotoets
Di: toets verkeer blz. 8-9-10
Fijn weekend en groetjes van juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke
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De groepen 8:
We zijn inmiddels weer bijna compleet. Gezellig!
Met rekenen werken we nu aan het thema ‘kommagetallen’. Met taal zijn we begonnen aan het
volgende blok: ‘De Buurt’. Ook alle spreekbeurten verlopen naar wens, fijn!
Spreekbeurten:
Datum
Groep 8A
Groep 8B
14-02
Dewi en Manou
Quinten, Saar en Jay
15-02
Mathis en Danique
Ragid, Britt en Teo
16-02
Mohamad en Fourad
Elin, Max en Marwa
17-02
Robin
Huiswerk:
Woensdag 16-02: Aardrijkskunde toets hoofdstuk 3
Donderdag 17/2: toets Engels les 9.
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
14-2
16
16
18

Abby Prins (2013)
Yasmina El-Tanahi (2013)
Jessy van Leeuwen (2017)
Jens van der Zwet (2013)
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