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Algemene informatie:
Terug naar ‘het oude normaal’?
Langzamerhand worden alle beperkende maatregelen ingetrokken en zien wij in de praktijk ook ‘rust’
ontstaan: de meldingen rondom besmettingen – zowel bij kinderen als collega’s – zijn sterk
afgenomen.
We zijn ons dan ook fors aan het focussen op activiteiten die lange tijd niet hebben kunnen
plaatsvinden: schoolkamp, schoolreis, museumbezoek, Koningsspelen, etc.
Het is heel fijn om daar weer mee bezig te kunnen zijn!
Het is voor de groepen 6 t/m 8 nog steeds mogelijk zelftesten te ontvangen. U kunt dat bij mij doen. Ik
geef ze dan aan uw kind mee. Heeft u een kind in een lagere groep en bent u minder draagkrachtig,
dan kunt ook bij mij terecht voor een testset.
Lente!
Onze werkgroep ‘schoolversiering’ is weer hard aan het werk geweest: de school ziet er gezellig uit
met allemaal voorjaarstaferelen!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

14-03
15-03
16-03
17-03
18-03

MT-vergadering na schooltijd.
*
*
Kangoeroe rekenwedstrijd.
Verzending nieuwsbrief 24.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Na de vakantie zijn we begonnen met het thema de "boerderij". Wat is een boerderij en wie wonen er
eigenlijk? Wij hebben 'krullen' op een schaap gemaakt, boeren en boerinnen op de boerderij getekend,
stallen voor de dieren gebouwd en we hebben gewerkt met de letter m. Verder hebben we ook lekker
met de boerderijdieren gespeeld.
De letter van volgende week is de j van juf. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.
Misschien is het een leuk idee om in het weekend eens door het huis te gaan en spulletjes met de letter
j te verzamelen of spullen die bij het thema "boerderij" horen. Ze zijn van harte welkom!
In groep 1/2B is Anas deze week gestart. Wij wensen hem veel plezier bij ons op school.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen.
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Groep 3:
Het was weer een gezellige week, afgelopen week en wat boffen we toch met het weer. Alle kinderen
hebben een nieuw plekje gekozen en we zijn begonnen met kern 8 van het lezen en blok 2b bij
rekenen. We hebben woorden leren lezen met twee medeklinkers voor- én achteraan zoals krant, flits
en kwast en we leren woorden lezen met de -b of -d achteraan, best gek deze fopletters; je hoort de -t
maar ziet de -d zoals bij hond of je hoort de -p maar ziet de -b zoals bij web. Ook weer de sch en nk
worden verder geoefend.
Vanaf maandag mag ook groep 3 meedoen met het schoolbreed lezen! De kinderen die niveau M3
nog niet beheersen gaan oefenen met een tutor uit groep 6, de kinderen die M3 beheersen gaan in
duo's een boek lezen en de kinderen die E3 of hoger beheersen gaan stillezen in hun eigen leesboek.
Op dat moment lezen alle kinderen van de Elckerlyc op deze manier en verspreid over de hele school,
supertof dat wij nu ook mee gaan doen!
Heel fijn weekend.
Groetjes juf Danny en juf Hanna
Groep 4:
We zijn weer lekker gestart na de voorjaarsvakantie. Vanaf maandag gaan we met een nieuw tutor
maatje lezen. Gezellig! Met rekenen hebben we het blok afgerond. Volgende week starten we aan blok
2, met als thema Schateiland. Er is onder andere aandacht voor optellen en aftrekken t/m 100, handig
tellen van stapels kisten (tafels 1 t/m 5 en 10) en klokkijken. Naast de hele en halve uren, wordt nu het
klokkijken met kwartieren geïntroduceerd. Ook met spelling starten we met een nieuw blok. Alle
categorieën zijn aan bod geweest. We oefenen nu ook woorden met twee categorieën in een woord,
we leren nieuwe woorden voor de au-plaat, we oefenen met de klankgroepenwoorden en er is
aandacht voor de lidwoorden en zelfstandige naamwoorden. Genoeg te ontdekken weer!
Fijn weekend allemaal en geniet van het lekkere weer.
Groetjes, juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Wat fijn om elkaar na een weekje vakantie weer te zien. We hebben lekker bijgekletst en hebben ook
alweer hard gewerkt.
Dinsdag kregen wij een nieuw GOTD-raadsel mee naar huis: de grootste bandenproducent ter wereld.
Het antwoord was: LEGO! We hebben geleerd wie lego bedacht heeft en keken hier een superleuk en
interessant filmpje bij. Inmiddels weten wij alles over LEGO 🙂🙂.
Volgende week maandag is de toets van Taal thema Eskimo. De kinderen hebben voor de vakantie al
de woordjes mee naar huis gekregen. Ook starten we volgende week weer met de tafelstrookjes. We
gaan verder waar we voor de vakantie gebleven waren. We merken dat de tafels veel terugkomen en
dus erg belangrijk zijn. Blijf dus ook thuis goed oefenen!
Fijn weekend allemaal!
De juffen van groep 5
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Groep 6:
We zijn weer hard aan het werk na een welverdiende vakantie. Deze week stond juf Yvon Bongers voor
een groot deel van de week voor de groep. Fijn dat zij kon invallen.
Op dinsdag kwam burgemeester Astrid Heijstee op bezoek. Zij vertelde over haar werk en zij had haar
ambtsketen meegenomen. Daar komt best nog veel bij kijken, het besturen van een gemeente.
We mochten onze zelf bedachte vragen stellen. Ze nam ook nog een cadeautje mee. Het boek "Mama
is minister-president".
Die dag hebben de toets van Engels gemaakt en we kregen nieuwe plekken. Inmiddels zijn we gestart
met het nieuwe thema van taal. Het gaat over sporten! Tijdens rekenen herhalen we het kolomsgewijs
aftrekken.
Op donderdag hebben we het historisch centrum bezocht van de Stichting Oud Alkemade. Goed om te
leren hoe het er vroeger aan toe ging in de gemeente, die nu natuurlijk de gemeente Kaag en
Braassem heet. We werden verdeeld in 8 groepjes van 4. We kregen eerst allemaal iets te horen over
de geschiedenis en het ontstaan van het museum en daarna gingen we aan de slag met de
verschillende opdrachten. Fijn dat één van de ouders ons kon begeleiden en dat ook juf Bianca
meeging. Ook in het museum waren er de vrijwilligers om ons te helpen. Het was leuk en leerzaam.
Volgende maandag 14 maart houdt Aiden zijn boekenbeurt.
Dan is iedereen aan de beurt geweest. Knap gedaan allemaal!
Huiswerk: 15 maart, breukenblad rekenen.
Prettig weekend!
Juf Yvon, juf Dyonne en juf Douwina.
Groep 7:
We zijn weer lekker bijgekomen in de vakantie en hebben deze week dan ook weer heerlijk kunnen
werken. Zo hebben we met geoefend met cijferend vermenigvuldigen, procenten, grafieken maken en
Romeinse cijfers. Met spelling hebben we geoefend met werkwoordspelling met een z of v in het hele
werkwoord (verhuizen, geloven). Met taal hebben we nieuwe woorden geleerd bij het thema 'Geluk'.
Tijdens de muziekles deze week hebben we een eigen stukje gecomponeerd aan de hand van
bodypercussie. Dit konden we lekker buiten oefenen vanwege het mooie weer. Zo had iedereen de
ruimte en niemand had last van het geluid van de anderen. Donderdag hebben we van juf Mieke leren
haken! Hier gaan we volgende week nog aan verder.
We hebben al een aantal rapporten teruggekregen op school. Het zou fijn zijn als iedereen deze
binnenkort weer meebrengt. Volgende week gaan we op dinsdag naar het museum van Oud
Alkemade, eindelijk kunnen dit soort dingen weer doorgaan!
Volgende week:
- Dinsdag geen gym vanwege het museumbezoek
- Dinsdag huiswerkblad inleveren
Groetjes van de juffen!
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De groepen 8:
Na een welverdiende voorjaarsvakantie is iedereen weer hard aan de slag. We zijn begonnen met het
oefenen van oude Cito eindtoetsen. Zo krijgen de leerlingen een idee van hoe zo’n Cito er uitziet en hoe
de vraagstelling is.
We hebben de Atlantis toets en de natuur toets gemaakt. Dus voor deze beide vakken beginnen we nu
aan een nieuw hoofdstuk.
Groep 8A is naar het Gemeentehuis geweest en heeft daar een rondleiding gekregen.
Onze beide groepen 8 gaan op bezoek naar de Jacobus. Daar gaan ze met ouderen in gesprek over de
Tweede Wereldoorlog. Groep 8A gaat op 15 maart en groep 8B gaat op 22 maart.
Groep 8B viert woensdag 16-03 de verjaardagen van de juffen. De leerlingen mogen dan (bord)spellen
van thuis meenemen.
Huiswerk:
Donderdag 17-03: Toets Engelse woordjes les 10
Vrijdag 18-03: Huiswerkboekje werkwoordspelling maken. Voor- en achterkant.
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
12 maart
12
14
14
15
17
17
17
18
18

Arian Amiri (2011)
Luuk Zondag (2015)
Tim Hulsbos (2017)
Nick Stouten (2016)
Kayleigh van der Zwet (2012)
Norah Kovacevic (2017)
Collin Loos (2013)
Robin van Oostwaard (2013)
Danique Bloem (2010)
Melissa Klein (2010)
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