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Algemene informatie: 
 

COVID-19. 
Ik krijg momenteel nauwelijks nog meldingen van besmettingen binnen (Het virus waart wel nog 
steeds rond onder de bevolking). Op dit moment missen we vooral kinderen en collega’s i.v.m. de 
griep die heerst. 
Ik waardeer het echter zeer indien u mij blijft informeren m.b.t. besmettingen met het virus dat Covid 
veroorzaakt. 
Theoretisch verkeersexamen groep 7. 
Dinsdag 29 maart vindt het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 plaats. Veel succes allemaal! 
Het praktisch verkeersexamen staat gepland op vrijdag 20 mei. Nadere informatie volgt. Het is 
belangrijk dat de kinderen met hun eigen fiets deelnemen aan het examen. De fiets moet technisch in 
orde zijn! 
Grote Rekendag. 
Woensdag is de “Grote Rekendag”. Informatie hierover ontvangt u via de groepsleerkrachten. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
maandag  28-03 MT-overleg. 
dinsdag  29-03 Theoretisch verkeersexamen groep 7. 
woensdag  30-03 Grote Rekendag. 
donderdag  31-03 Bouwvergadering na schooltijd. 

’s Avonds: personeelsavond Kindcentrum Noord. 
vrijdag  01-04 Verzending nieuwsbrief 26. 

 
Groepsinformatie: 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij een bezoek gebracht aan een echte boerderij. Wij hebben daar heerlijk 
rondgekeken en mochten zelfs de dieren voeren en aaien. Het was een hele belevenis. 
In de klas hebben wij varkentjes in de modder gemaakt en nog meer over de dieren van de boerderij 
gewerkt. 
Sepp is begonnen in groep 1/2C, wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
De letter van de week is de t van tak. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.  
Het cijfer van de week is de 2 op herhaling. 
De komende week zullen wij de kip en het ei centraal stellen. 
Op dinsdag zullen wij aandacht besteden aan de Grote Rekendag (groep 3 t/m 8 zullen dat op 
woensdag gaan doen). 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Wat een heeeeeerlijk weertje deze week, dit was goed te merken aan de blote armen en benen in de 
groep!   
Over twee weken is het zover, het eerste uitje in tijden en we gaan naar het museum van Volkenkunde 
in Leiden waar we op reis gaan naar Indonesië, verder informatie volgt nog maar we hebben er 
ontzettend veel zin in! Fijn dat de rijouders zo snel geregeld waren. 
Komende week sluiten we kern 8 alweer af met de toets en met rekenen hebben we het gehad over 
perspectief; van waaruit is de foto gemaakt en wie heeft welke foto gemaakt? Met meester Wim 
hebben we een liedje geleerd over het maken van een standbeeld, we hebben dit ook uitgebeeld. Met 
KWINK (sociaal-emotioneel leren) hebben we gekeken naar onze eigen kwaliteiten. Wat is een 
kwaliteit, wat zijn jouw kwaliteiten en hoe zet jij die in voor jezelf en de groep? Fijn om te zien dat 
kinderen hier bewust van worden.  Woensdag is de grote rekendag waarbij de gehele Elckerlyc in het 
teken staat van rekenen! 
 
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny 

 
Groep 4: 
De lente is in het land. We hebben gekletst en gezongen over Lentekriebels. Wat stoer dat we de 
songtekst nu gewoon kunnen lezen en zelf ontdekken dat een tekst niet compleet is zonder 
hoofdletters, punten, vraagtekens of uitroeptekens. Woensdag was meester Wim er voor de 
muziekles. Altijd leuk! Komende woensdag is De Grote Rekendag. Een dag van groep 1 t/m 8 geheel in 
het teken van rekenen. Een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten, die laat zien dat 
rekenen meer is dan alleen sommen maken. Deze dag staat juf Carla voor de groep. Juf Aukje heeft 
cursus. Afgelopen donderdag hadden we de taaltoets van het thema Slapen. Volgende week starten 
we met een nieuw thema. De kinderen krijgen de woordjes hiervoor ook komende week mee naar 
huis. 
 
Fijn, zonnig weekend allemaal. Juf Aukje en juf Carla  

 
De groepen 5: 
Er is weer hard gewerkt deze week. Met rekenen zijn we veel aan het schatten. We proberen uit te 
rekenen wat het antwoord ongeveer kan zijn, bijvoorbeeld: 693 + 104 is ongeveer 700 + 100 = 800.   
Met Atlantis proberen we onszelf na lezen verschillende vragen te stellen (wie, wat, waar, hoe, 
waarom). Dit helpt om de tekst beter te begrijpen.  
Spelling ging deze week over de voltooide tijd. Dat betekent dat het al geweest is. Een voorbeeld 
hierbij is: Maartje is naar school gefietst.  
Volgende week woensdag is de toets van Aardrijkskunde. De samenvatting en moeilijke woorden 
hebben de kinderen mee naar huis gekregen. Ook is het woensdag de Grote Rekendag. De Grote 
Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een 
dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan 
alleen sommen maken. Een dag die laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. We hebben er zin in! ���� 
 
Fijn weekend allemaal!  
De juffen van groep 5 
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Groep 6: 
Tijdens de les van Kwink hebben we geleerd over heftige emoties. Emoties kun je in verschillende 
niveaus voelen en dit hebben we uitgebeeld a.d.h.v. een drama-activiteit. Volgende week gaan we 
verder met het reflecteren op heftige gevoelens bij jezelf en het leren ontspannen. We hebben van 
rekenen de toets van Blok 1 (eigenlijk het 5e blok van dit schooljaar) gemaakt. We herhalen deze week 
nog het een en ander. Kinderen die ziek waren halen de opdrachten in. Zo ook met de toets van 
Aardrijkskunde. Volgende week dinsdag 29 maart inhalen of herkansen. Inmiddels zijn we gestart met 
het nieuwe blok van Atlantis. We kunnen vertellen over haaien die in de Noordzee leven, en "Nee! die 
zijn écht niet gevaarlijk!". We maakten ook de toets van spelling, nadat we nog de voegwoorden, de 
voorzetsels en alle andere onderdelen van grammatica hebben herhaald die we al eerder hebben 
behandeld. We maakten er een beweegles van. Steeds als je weer een voorzetsel weet, spring je van je 
stoel en schrijf je het op! En zo wisten we er best veel te benoemen: voor, op, tussen, in, achter, naast, 
onder, tegen ... en ga zo maar door! 
 
Huiswerk: 
- Dinsdag 29 maart woordenschat staal Sport. 
- Inhalen/herkansen topotoets Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland (met de afgesproken kinderen) 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 

 
Groep 7: 
Deze week hebben we weer hard geoefend voor het verkeersexamen. Deze keer in een circuit. Het 
huiswerk deze week is dan ook thuis oefenen met de onlinewebsites die we al vaker vermeld hebben. 
Komende dinsdag hebben we dan echt het theoretisch verkeersexamen. Verder zijn we natuurlijk bij 
Dobbe Transport geweest. We mochten heel veel zien en doen, gaaf! Woensdag hebben we een 
gierende les gehad over seks. Sindsdien staat er ook de 'blozende blikken box' in de klas waar 
kinderen- (eventueel anoniem) vragen in kunnen doen die we zullen beantwoorden. Donderdag 
hebben we voor de laatste keer gehaakt. Deze middag hadden we ook een gast in de klas! Onze gast 
was Mirke. Zij heeft het syndroom van down. Sommige kinderen hebben dit weinig meegemaakt en op 
deze manier leren we wat het inhoudt en hoe je met elkaar om kunt gaan. We hebben samen gelezen, 
spelletjes gespeeld en dus gehaakt met haar.  
Wel hebben we een hoop toetsen gemaakt deze week. Zowel het blok van rekenen, spelling én taal 
hebben we afgerond! We hebben met rekenen al gereflecteerd op welke doelen we al beheersen en 
geoefend met de doelen die nog moeilijk waren.  
 
Volgende week woensdag hebben we de grote rekendag. In de middag gaan we rekenspelletjes doen 
waaronder regenwormen. Wie heeft dit spel thuis en wil het voor die middag uitlenen?  
 
Huiswerk: 
- di: theoretisch verkeersexamen, oefenen online 
 
Groetjes van juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
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De groepen 8: 
Eindelijk, we zijn begonnen met het lezen van de musical! De leerlingen zijn erg enthousiast en lezen 
zelfs in hun pauzes nog in het musicalboekje. Na het uit lezen mogen ze een top 3 van hun favoriete 
rollen doorgeven. Daarna gaan de juffen van beide groepen puzzelen om de rolverdeling zo snel 
mogelijk rond te krijgen. 
In navolging van groep 8A, is deze week ook groep 8B naar de Jacobus geweest om daar met de 
mensen over de Tweede Wereldoorlog te praten, erg indrukwekkend! 
Woensdag 30 maart doen alle groepen van school mee aan de grote Rekendag. 
Huiswerk: 
Donderdag 31-03: Toets Engelse woordjes les 11 
Vrijdag 01-04: Huiswerkboekje, rekenopdrachten maken, voor- en achterkant. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 

 
De jarige(en): 
25 maart Sylvie Bakker (2013) 5B 
25 Jill van der Meer (2014) 4 
26 Luuk Kennis (2015) 3 
26 Amy Weenink (2012) 5A 
27 Duuk Struive (2010) 8B 
28 Elise de Weger (2012) 6 
29 Manou Hoogenboom (2010) 8A 

 

 
 
 
 

Paashockey bij Hockeyclub Alkemade. 
Na twee jaar van weinig activiteiten mogen we eindelijk weer! Op 16 April is er paashockey. Dit is 
zowel voor leden als voor vrienden en vriendinnen en iedereen die een keertje wil hockeyen of 
gewoon een leuke dag hebben. In de ochtend zullen er voor groep 1 t/m 4 spelletjes gespeeld 
worden en in de middag voor groepen 5 t/m 8 een toernooi. 
Groepen 1 t/m 4 starten om half 10 en zal het programma om 12 uur weer klaar zijn. We zullen we 
vooral veel hockeyspelletjes spelen én een paar wedstrijdjes. Er zullen voldoende sticks op de club 
zijn om er eentje te lenen. 
Groepen 5 t/m 8 gaan een heus toernooi spelen. Dit zal starten om half 2 en zal om half 5 weer 
klaar zijn. We spelen in teams van 6. Dus verzamel al je vrienden en vriendinnen om een team te 
vormen en dan maken we er een topmiddag van! Als je niet een volledig team hebt, of je wilt zelf 
meedoen kan dat ook en zullen we een team voor je vormen. Een bitje en scheenbeschermers 
raden we aan, sticks zijn er voldoende op de club om te lenen. 
Aanmelden kan door een mailtje met daarin de teamnaam, namen van de kinderen, leeftijden en 
groepen te sturen naar jeugdzaken@hcalkemade.nl 
 
Met vriendelijke groet,  
Isa van der Hoorn 
Jongste jeugd Coördinator HC Alkemade 
06 - 83 27 33 87 
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