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Algemene informatie: 
 

Een dagje eerder. 
U ontvangt deze nieuwsbrief een dag eerder dan gebruikelijk. Ik ben morgen nml. afwezig i.v.m. het 
bezoek aan een Kindcentrum elders in het land. 
 
Circus Ik. 
Zoals u misschien weet, werken wij voor onze lessen wat betreft de sociaal-emotionele vorming met 
de methode Kwink. Bij deze methode hoort ook ‘Circus Ik’. Bij Circus Ik leren wij de kinderen hoe ze op 
situaties kunnen reageren (aanpakken, vechten of vluchten). Dit is een schoolbrede aanpak voor 
groep 1 t/m groep 8. Op deze manier spreken wij in alle groepen en op het schoolplein, dezelfde taal 
als het gaat om het aanpakken van conflicten die kunnen ontstaan. Ook thuis zou u eventueel met 
deze aanpak kunnen werken. In de bijlage vindt u wat uitgebreidere informatie over Circus Ik. 
Anika van Egmond 
 
COVID-testen. 
Ik heb een nieuwe zending testen ontvangen. 
U kunt er bestellen via een mail aan de.elckerlyc@ssba.net o.v.v. de naam van uw kind en het 
groepsnummer. 
 
Fietsen op het plein. 
Er wordt weer heel wat gefietst op het plein en dan ook nog eens hard/onvoorzichtig….. 
Zou u uw kind(eren) erop willen wijzen dat er niet op het plein mag worden gefietst? De reden 
hiervoor is dat het gewoon te gevaarlijk en druk is voor de andere (jonge) passanten! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  17-10 * 
Dinsdag  18-10 Groepen 1/2 speelgoed mee. 
Woensdag  19-10 * 
Donderdag  20-10 * 
Vrijdag  21-10 Start herfstvakantie om 14.00 uur.  

Verzending nieuwsbrief 09. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wij gaan komende week nog verder met het thema Gi-ga-groen. De nadruk van afgelopen week lag 
op het water. Hoe komt er regen in de lucht en hoe houden wij het oppervlaktewater goed schoon? 
De stagiaires zijn de hele week in de groep geweest en hebben leuke lessen met betrekking tot Gi Ga 
Groen gegeven. Dinsdag was het boekenmarkt, dit in het kader van de Kinderboekenweek. Er zijn veel 
boeken gekocht en verkocht. De stagiaires hebben de kleuters geholpen met het verkopen en de 
kinderen van groep 7 en 8 hebben geholpen met het kopen van 'nieuwe' boeken. Het was een leuk 
gezicht te zien hoe serieus ieder er mee bezig was. Vrijdag mochten de kinderen op het toneel, elke 
groep gaf een voorstelling over het thema Gi Ga Groen. Het was superleuk om alle optredens te zien, 
iedereen heeft heel goed zijn best gedaan! 
De letter van de week is nogmaals de v van vis en het cijfer van de week blijft de 4. 
Op dinsdag 18 oktober mogen kinderen eigen speelgoed meenemen om op school mee te spelen. Wilt 
u er op letten dat het speelgoed niet uit kleine stukjes bestaat of erg breekbaar is? 
Woensdag 19 oktober staat juf Demi voor groep 1/2A omdat juf Fabiola vrij geroosterd is. 
Wij wensen iedereen een fijn weekend! 
 
Groetjes van de Kleuterjuffen 
 

 
De groepen 3: 
Wat een spetterende afsluiting van de Kinderboekenweek hadden we tijdens het toneel vandaag, 
goed gedaan kanjers! We deden een leuk dansje met de hele klas en hadden een aantal Gi Ga Groene 
moppen. We hebben afgelopen week veel geleerd over kinderboeken. Zo is er veel voorgelezen en 
hebben we nieuwe boeken gekregen van de ouderraad, ontzettend bedankt daarvoor! Op naar nog 
meer leesplezier! De boekenmarkt was ook een groot succes en de kinderen hebben wat verteld over 
hun lievelingsboek.   
Deze week zijn we gestart met kern 3. De ouderbrief hierover heeft u al per mail ontvangen. De 
kinderen hebben een nieuw oefenboekje van kern 3 mee naar huis gekregen. Wij zouden het fijn 
vinden als u hier ook thuis aandacht aan wilt besteden. Lezen leer je door leeskilometers te maken. 
Hoe makkelijker het gaat des te leuker het ook wordt en is!  
Met rekenen zijn we begonnen met het herkennen van oppervlaktes door middel van hokjes en deze 
uit te rekenen. Ook zijn we verdergegaan met het splitsen van getallen onder de 10 en het maken van 
bussommen. 
Afgelopen donderdag hebben wij muziekles gehad van meester Wim. Wat was dit weer leerzaam en 
leuk!  
Nog één weekje hard werken in groep 3 en dan is het alweer herfstvakantie, die hebben jullie dan wel 
verdiend! 
 
Wij wensen jullie een heel fijn weekend!  
Groetjes, de leerkrachten van groep 3. 
 

 
Groep 4: 
Op de terugweg van gym hebben we woensdag een stoepplantjes bingo gedaan. Het was nog best 
lastig om alle plantjes te vinden maar bingo hadden we zeker! De Paardenbloem was niet zo moeilijk 
te vinden maar we hebben ook de Stinkende Gouwe, het Madeliefje en het Robertskruid gevonden. 
Wie weet vinden we in onze eigen tuin de rest van de plantjes.  
Woensdag was sowieso een leuke dag we kregen ook een huisdier op bezoek. Of eigenlijk twee. Wat 
heb je veel nodig om goed voor een hond te kunnen zorgen, Een hele tas vol spullen. Dus weet waar je 
aan begint was het motto. Maar wat waren ze lief.  
Maandag is de toets van de woordenschatwoorden van het thema onderweg aan de beurt. In het 
weekend is er vast nog wel even tijd om die op een leuke manier te oefenen.  
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Vrijdag was de afsluiting van de Kinderboekenweek. We hebben een leuk lied, met de begeleiding van 
boomwackers, gezongen over het ontstaan van bomen. Zou het ons lukken om zelf ook een boom te 
kweken?  
 
Allemaal een fijn weekend groetjes juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
Met rekenen zijn we de verhaaltjessommen aan het oefenen. Bijvoorbeeld: In de trein zitten 48 
mensen. Er stappen25 mensen in. Hoe veel mensen zitten er nu in de trein? 
De kinderen moeten het verhaaltje goed lezen en de som eruit halen. Dit kunnen ze ook thuis oefenen 
op www.verhaalsommen.nl 
Vrijdag is de eerste Toneelochtend! We gaan voor elkaar optreden met liedjes en ingestudeerde 
dansjes. Leuk om iedereen enthousiast te zien! 
In de klas merken we dat het steeds beter lukt om een conflict op de manier van Circus Ik op te lossen. 
Vandaag hebben we geleerd dat het wenselijk is om rekening te houden met elkaars emoties. Dat 
leverde mooie gesprekken op! 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 
Huiswerk: 
Maandag: Blaadjes meenemen om mee te knutselen. 
Dinsdag: Toets verkeer en tafels oefenen. 
 

 
De groepen 6: 
Natuurlijk zijn we deze week lekker week lekker veel bezig geweest met lezen en boeken. Ook hebben 
we geoefend voor toneel. Op vrijdag mochten we optreden met onze acts. Iedereen heeft heel goed 
meegedacht, meegeoefend en meegedaan. Maandag heeft groep 6a les gehad over Circus ik. Groep 
6b heeft dit al eerder gehad. Dit onderdeel van Kwink gaat over reflecteren op gedrag. Op deze manier 
spreken we allemaal dezelfde taal en weten we beter wat er wordt bedoeld of verwacht. Ook is juf 
Julia er de hele week bij geweest.  
Tijdens de rekenlessen hebben we nogmaals geoefend met keer- en deelsommen. Ook hebben we 
geoefend met afronden op duizendtallen en staafdiagrammen. Met taal hebben we het gehad over 
categoriseren en een beschrijving maken van een voorwerp. Verder hebben we met spelling geoefend 
met persoonsvorm, onderwerp, -heid, -teit en werkwoordspelling. Vanaf blok 3 gaan we weer nieuwe 
categorieën leren, leuk!  
 
Huiswerk:  
- dinsdag 18 oktober: Engels toets  
 
Fijn weekend van juf Dyonne, juf Julia, juf Bianca en juf Douwina 
  

 
Groep 7: 
We hebben deze week weer veel GiGaGroene-leesactiviteiten gedaan. Zo hebben we een 
samenleesverhaal in delen gelezen, een kahoot gedaan over allerlei weetjes over dieren, lekker buiten 
bezig geweest met WieWatWeetjes, boeken gekocht en verkocht op de boekenmarkt, een boek 
gekregen van de ouderraad (De boomhut in het Engels!) en vandaag sloten we de Kinderboekenweek 
af op het toneel.  
De winnaar van de voorleeswedstrijd is Hanen geworden! Zij mag onze school vertegenwoordigen bij 
de volgende ronde. 

 

http://www.verhaalsommen.nl/
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Juf Sigrid was er deze week 3 dagen, zij gaat steeds meer lessen geven. 
De vredesposter moet maandag ingeleverd worden. 
Volgende week gaan we nog een weekje knallen voordat de herfstvakantie kan beginnen. Er staan nog 
wat toetsen op het programma, maar hier hoeft niet voor geleerd te worden. 
Huiswerk: 
Di: Inleveren werkblad breuken/werkwoordspelling 
 
Groeten en een fijn weekend, juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
Deze week stond nog geheel in het teken van de Kinderboekenweek, met een mooie boekenmarkt, een 
Kahoot quiz, een loopspel buiten en we hebben mooie jungle tekeningen gemaakt. Daarnaast was er 
natuurlijk veel tijd en aandacht voor boeken. Ook hebben we weer geluisterd naar een aantal 
boekenbeurten. Vrijdag sloten we deze Kinderboekenweek af op het toneel met een leuk Gi Ga Groen 
toneelstukje en we zongen met de hele klas het lied ‘The lion sleeps tonight’ 
De wijkagenten van Kaag en Braassem komen donderdagochtend 20 oktober onze groep 8 leerlingen 
voorlichten over uitbuiting van jongeren.  
 Uit onderzoek van het CKM (Centrum tegen Kinder- en Mensenhandel) kwam naar voren dat jongeren 
groot risico lopen om slachtoffer te worden van uitbuiting. Veel scholen maken zich zorgen om hun 
leerlingen. Reden om hier juist op school aandacht voor te vragen. Om jongeren weerbaarder te 
maken tegen uitbuiting is het lespakket “BUIT” ontwikkeld in opdracht van Noord-Holland Samen 
Veilig, een samenwerking van 32 gemeenten in Noord-Holland, politie en het Openbaar Ministerie.  
Om jongeren weerbaarder te maken tegen uitbuiting heeft de les verschillende subdoelen 
onderverdeeld in 3 categorieën: kennis, houding en handelingsperspectief. 
Op woensdag 9 november is er de mogelijkheid om met de bus naar Leiderdorp te gaan om daar het 
Visser ’t Hooft te bezoeken. Geef even door of uw kind mee wil.  
Boekenbeurten: 
Maandag 17-10: Mads, Matthijs 
Dinsdag 18-10: Rijk, Maey 
Woensdag 19-10: Sarah, Ziyaad 
Donderdag 20-10: Sounna, Nijs 
Vrijdag 21-10: Arian, Taha 
Huiswerk: 
Maandag 17-10: Toets Geschiedenis hoofdstuk 1. Tijd van de regenten en de vorsten. 
Maandag 17-10: Inleveren Vredesposter 
Donderdag 20-10: Toets Engelse woordjes les 4. 
Vrijdag 21-10: huiswerkboekje werkwoordpakket 4, voor- en achterkant 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
 
14 oktober 

 
Lynn van Beek (2017) 

 
1/2A 

16 Lars de Koster (2016) 1/2B 
18 Zoey Gortzak (2015) 4 
18 Maey van Haag (2011) 8 
19 Rushiel Narain (2016) 1/2A 
21 Nouraysa Bousnin (2016) 1/2A 

 
 

 

 


