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Algemene informatie: 
 

Koningsspelen 2022. 
Op vrijdag 22 april mogen wij eindelijk weer de Koningsspelen vieren op school! 
Wij doen dat in de vorm van een spelletjescircuit voor de groepen 1 t/m 8. De groepen zijn verdeeld in 
onder- en bovenbouw. Voor de organisatie hebben wij hulpouders nodig. 
De groepen 1 t/m 4 hebben hiervoor een brief meegegeven met een invulstrookje. 
De groepen 5 t/m 8 hebben per groep 4 hulpouders nodig. U kunt zich per mail/Parro bij de leerkracht 
opgeven. De bovenbouw spaart ook lege eierdozen voor deze dag. Graag inleveren bij de leerkracht. 
Alvast bedankt voor het meesparen. 
Op deze dag mogen de kinderen in het oranje op school komen als zij dat willen. Draag wel sportieve 
kleding met stevige schoenen. 
De ouderraad zorgt voor een koek en wat te drinken in de ochtendpauze. De lunch moeten de 
kinderen zelf meenemen. De school is gewoon om 14.00 uur uit. 
Ziekmeldingen. 
In toenemende mate worden ziekmeldingen gedaan via de mail of via Parro. Helaas werkt dat niet 
goed: mails worden niet altijd aan het begin van de schooldag gelezen en Parro-berichten komen niet 
bij invallers terecht. 
Ziekmeldingen ontvangen wij graag alleen telefonisch. U kunt daartoe ook de voicemail inspreken. 
Doe uw melding alstublieft voor 8.15 uur, want daarna wordt de voicemail afgeluisterd. 
Dank voor uw medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  04-04 * 
Dinsdag  05-04 Speelgoed mee groepen 1-2. 

Teamvergadering na schooltijd. 
Woensdag  06-04 NB: het schoolvoetbaltoernooi is verplaatst naar 13 april. 
Donderdag  07-04 * 
Vrijdag  08-04 Verzending nieuwsbrief 27. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week stonden de kip en het kuiken centraal. We hebben kuikens gemaakt van pompoentjes, een 
boerderij getekend van wasco (groep 2) en een boerderijkleurplaat gemaakt (groep 1). We zijn gestart 
met 't' van 'tak' en hebben het cijferboekje '2' herhaald. Afgelopen dinsdag stond in het teken van ' de 
grote rekendag', op die dag hebben wij allerlei rekenactiviteiten gedaan. Vrijdag was het 1 april en 
hebben we uiteraard met elkaar gelachen en er een gezellige dag van gemaakt.  
In groep 1/2a is Nala begonnen. Welkom bij ons op 'De Elckerlyc' Nala! We maken er een gezellige tijd 
van.  
De komende twee weken werken we over Pasen en is het dinsdag speelgoeddag. Ook staat de letter 't' 
nog centraal en gaan wij hiermee verder oefenen. Daarnaast zijn er brieven meegegeven voor de 
Koningsspelen en zien we uw reactie graag tegemoet.  
 
Voor nu een fijn weekend! 
Groetjes van de kleuterjuffen  
 

 
Groep 3: 
Het is bijna zover, woensdag 6 april gaan we naar het Museum van Volkenkunde in Leiden. We volgen 
daar het educatieve programma “Op reis naar Indonesië”. 
We vertrekken om 10.00 en zullen zo rond 13.00 weer terug zijn op school. Fijn dat er voldoende 
rijouders zijn, deze ontvangen begin volgende week de indeling van de auto’s. 
Afgelopen week hebben we kern 8 van het lezen en blok 3 van het rekenen afgerond met de toets. 
Volgende week starten we met kern 9 van Veilig leren lezen en blok 3 van rekenen. 
Woensdag was de grote rekendag, best lastige opdrachten zaten erbij maar we hebben ook erg 
gelachen om de “toneelstukjes zonder getallen”.  
 
Fijn weekend allemaal, juf Hanna en juf Danny 
Juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 4: 
Wat was de grote rekendag een leuke breek in de week. De hele dag op een leuke manier met getallen 
bezig zijn. Op een opdracht na dan. Lara had wel een hele aparte droom nooit meer rekenen'. Daarna 
moesten we zelf een toneelstukje bedenken zonder getallen te gebruiken. Welk getal hoort erbij? Mijn 
getallen paspoort, tafelganzenbord, gok een hok, buren bingo, een puzzel van een 100-veld maken 
waar maar een aantal getallen in stonden en nog een buiten spel. Het waren allemaal leuke spellen en 
eigenlijk kwamen we nog tijd te kort. En dan hebben we het nog niet eens over de opening gehad. 
Iedereen ging op het getal staan van zijn verjaardag. Daarna was het aftellen en kon de rekendag 
beginnen. Donderdag was de toets van blok 6 van spelling aan de beurt. Met taal zijn we net 
begonnen aan het nieuwe thema gek. De kinderen hebben de woordenschat woorden weer mee naar 
huis gekregen. Voor de reken opdrachten hadden we deze week een goed ruimtelijk inzicht nodig. En 
we zijn deze week van start gegaan met de boekenbeurten. Knap hoor! Al met al weer een lekkere 
werkweek! 
 
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla  
 

 
 
 
 
 
  



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2021- 2022 

De groepen 5: 
Wat was het weer een gezellige week 😊😊 Woensdag was de grote rekendag. We hebben de hele dag 
verschillende rekenspellen en opdrachten gedaan. We zijn erachter gekomen hoe belangrijk getallen 
eigenlijk zijn. Het was een heel gezellige, leerzame dag! 
Donderdag kwam Mirke een paar uurtjes meekijken in groep 5B. Mirke is het zusje van Juf Anika en 
heeft het syndroom van down. Mirke komt op de donderdagen bij ons op school. Ze is dan steeds in 
een andere klas. 
In de klas doet ze bijvoorbeeld een klusje, helpt ze mee en is ze er ook gewoon bij voor de gezelligheid 
zodat wij haar kunnen leren kennen en andersom. Veel kinderen vinden iemand met het syndroom van 
down toch een beetje gek. Op deze manier kunnen de kinderen ervaren dat dat helemaal niet nodig is. 
Ze werd warm ontvangen en heeft met veel kinderen gespeeld, hartstikke leuk!  
Vrijdag zijn de juffen flink in de maling genomen met scheetkussens en andere flauwe geintjes: 1 april, 
kikker in je bil! 😉😉 Lachen, gieren, brullen was het wel.  
Juf Demi start volgende week met de opleiding tot Kindercoach. Hiervoor moet zij enkele donderdagen 
naar een lesdag en valt juf Yvonne Bongers in.  
  
Fijn weekend!  
De juffen van groep 5 
 

 
Groep 6 
Maandag begonnen we met het nieuwe blok van rekenen. We hebben deze week geoefend met 
getallen t/m 20.000, cijferend optellen, breuken, inhoud omrekenen en verhoudingen. Natuurlijk 
hebben we tijdens de grote rekendag nog veel meer gerekend met heel veel verschillende 
onderwerpen. Het hoofdstuk van taal 'sport' hebben we deze week afgerond. Eerst nog even geoefend 
met een Kahoot en daarna de toets. Vorige week hebben we de toets van spelling gedaan dus deze 
week gingen we bekijken welke doelen we behaald hebben en welke nog niet. Met de lastige 
onderdelen hebben we extra geoefend. Donderdag hebben we de eerste les van hoofdstuk 4 met 
geschiedenis gedaan. Het hoofdstuk gaat over de Eerste Wereldoorlog, de tijd erna en de Tweede 
Wereldoorlog.  
 
Huiswerk: 
- ma 4 april: taaltoets 'sport' inhalen voor de afwezigen 
- di 5 april: toets aardrijkskunde hoofdstuk 3 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
Groep 7: 
Wat een toppers in groep 7! Allemaal geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Nu op naar het 
praktisch verkeersexamen op vrijdag 20 mei. Woensdag was de grote rekendag. Na de gezamenlijke 
opening op het plein zijn we aan de slag gegaan met een rekenescaperoom. De groep was erg 
enthousiast en heeft keihard gerekend om te ontsnappen. Na de pauze hebben we allerlei 
rekenspelletjes gedaan; yahtzee, regenwormen en vlaaien snaaien. Spelletjes en rekenen; een 
topcombi! 
We hebben het taalhoofdstuk Geluk afgerond met het schrijven van mooie gedichten; elfjes, 
naamdichten, haiku's en rondelen. Wij hebben echte dichters in de klas. Volgende week gaan we 
starten met het taalhoofdstuk Nederland. 
Vrijdag was Gert in de klas. Hij heeft een les gegeven over slim sparen en plannen naar aanleiding van 
de week van het geld.  
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Even geleden hebben we een brief gekregen van de overheid dat we het Wilhelmus nog niet kende. 
Vrijdag hebben we geoefend met de eerste negen coupletten, maar na drie keer oefenen heb ik het 
maar bekend 😉😉. Net goed na alle grappen tegen mij! 
 
Vrijdag 8 april gaan we (mits we genoeg begeleiders hebben) de bedrijven in onze buurt verkennen 
met de Open Bedrijvendag. We verdelen de klas in twee groepen en elke groep gaat langs 5 bedrijven 
om te zien wat voor beroepen daar allemaal zijn. Kom op de fiets en neem je lunch mee in een tas die 
meekan op de fiets! 
 
Huiswerk: 
Di: inleveren huiswerkblad 
Vrij: Open Bedrijvendag; op de fiets 
 
Groetjes juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
 

 
De groepen 8: 
Woensdag was de (landelijke) Grote Rekendag. Hier deden wij ook aan mee. 
Er werd gestart op het schoolplein met een gezamenlijke opening.  
Daarna werd er in de klas flink gepuzzeld aan de hand van een escaperoom. Soms best lastig, maar 
het lukte wel.  
’s Middags werd er door beide groepen samen, hard getraind voor het schoolvoetbaltoernooi. En wat 
fijn dat we enthousiaste ouders hebben om ons daarbij te helpen! Top! 
Ook voor de bedrijvendag van volgende week vrijdag hebben zich inmiddels voldoende ouders 
aangemeld. Details over de indeling van die dag volgen snel! 
Op vrijdag was het 1 april. De kinderen en de leerkrachten hebben elkaar weer lekker voor de gek 
gehouden! 
En natuurlijk werden de rollen voor de musical, na veel puzzelen en schuiven, bekend gemaakt. Nu kan 
het echte werk gaan beginnen. 
Huiswerk: 
Woensdag 06-04: Topo Azië leren 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
3 april Teijler van Egmond (2016) 1/2C 
3 Jort van Klink (2013) 5A 
5 Lizz van der Laan (2016) 1/2A 
5 Linde van der Zwet (2014) 4 
7 Thijs Felix (2016) 1/2A 
8 Hajar Abdalli (2015) 3 

 

 
 

 


