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Algemene informatie: 
 

Het Nationaal Schoolontbijt. 
Vandaag hebben we weer heerlijk en gezellig met elkaar 
ontbeten. 
Ik wil alle hulpouders hartelijk bedanken voor hun inzet. 
Niet-geopende producten hebben wij aan de Voedselbank 
geschonken. Zij waren er erg blij mee! 
 
 
Sinterklaasfeest 2022. 
Afgelopen weekend was het eindelijk zover. Sinterklaas en zijn pieten zijn aangekomen in Nederland. 
Ondanks problemen aan boord van de pakjesboot, is het allemaal toch nog goed gekomen.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan maandag 14 november lootjes trekken voor het Sinterklaasfeest 
op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen een leuke surprise maken en zorgen voor een passend 
gedicht met op de buitenkant van het gedicht de naam van degene die je getrokken hebt. Let op: 
geen zaagsel, geen smurrie of andere vieze dingen. We zijn erg zuinig op de vloerbedekking! Het is de 
bedoeling dat je voor 5 euro een cadeautje koopt (geen snoep) en dit zo origineel mogelijk verpakt in 
een surprise. Verpak de surprise in een ondoorzichtige 
vuilniszak. Niet vertellen voor wie je de surprise gaat 
maken. Dat blijft nog geheim. Je hebt ongeveer 3 weken 
de tijd om er iets moois van te maken. Wij wensen jullie 
veel creativiteit toe, succes! De surprises worden op 
vrijdag 2 december, na schooltijd, in de groep verwacht. 
Op maandag 5 december zullen wij de Sint bij ons op 
school verwelkomen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  14-11 Lootjes trekken voor de groepen 5 t/m 8. 
Dinsdag  15-11 * 
Woensdag  16-11 * 
Donderdag  17-11 * 
Vrijdag  18-11 Verzending nieuwsbrief 12. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben we het project ‘heksen’ weer afgerond. Het was een kort maar wel heel leuk 
project met veel rijmen, toveren en heksje spelen. Afgelopen week hebben we een heks gevouwen, een 
heks met wasco ingekleurd en een boekje gemaakt. We hebben gewoon hartstikke hard gewerkt. 
In de groepen hoor je het al een beetje zoemen…Sinterklaas ! Zaterdag is het dan eindelijk zover en 
volgende week gaan we lekker aan de slag met allemaal Sinterklaas-dingen. Ook kijken we elke dag 
het Sinterklaas journaal.  
De letter van de week is de p van Piet en het cijfer van de week is de 6. 
In groep 1-2 A is Mahad gestart en in groep 1-2 B is Mila deze week begonnen. Heel veel plezier bij ons 
op de Elckerlyc.  
We wensen iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week! 
 
Groeten, leerkrachten van groep 1-2. 
  

 
De groepen 3: 
Wat een heerlijk ontbijt hadden we vandaag! Bedankt hulpouders voor het helpen smeren van alle 
gezonde boterhammetjes! 
Maandag was het een spannende dag... Vol verwachting klopten de hartjes in afwachting van het 
eerste Sinterklaasjournaal. Iedere dag kijken we een aflevering in de klas. Het aftellen is begonnen! 
Deze week zijn we gestart met kern 4. De ouderbrief hierover heeft u al ontvangen via de mail.  
Met rekenen zijn we begonnen met de rekentoets. Volgende week gaan we de aangeboden 
onderdelen van het blok herhalen en daarna gaan we verder met blok 4. 
Afgelopen donderdag hadden we ook nog een gezellige muziekles van meester Wim. Kortom een 
gezellig weekje weer.  
 
Fijn weekend allemaal, de leerkrachten van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Zaterdag is het dan zo ver Sinterklaas is weer in het land. We maken er een gezellige tijd van. En 
omdat we natuurlijk superfan zijn van Sinterklaas en wel 100.000 wensen hebben, zijn we al lekker 
begonnen om deze liedjes te zingen. Vandaag krijgen de kinderen de bladen met de woorden van 
woordenschat met het thema 'klein' mee. In de groep zijn we er al volop mee bezig en misschien lukt 
het om er thuis in de vorm van een leuk spel nog even mee te oefenen. Maandag 21 november krijgen 
de kinderen de toets. Als ze het leuk vinden en er is tijd voor, mogen ze thuis ook oefenen met de 
tafels. Ze hebben hiervoor een account van tafeldiploma.nl gekregen. Op een klein briefje hebben ze 
ook de inlog gegevens en het wachtwoord meegekregen. De tafels kunnen onder andere door leuke 
spelletjes en een tempo toets geoefend worden. Nog een klein dingetje om thuis mee aan de slag te 
gaan: een aantal kinderen heeft nog moeite om veters te strikken. Het zou wel fijn zijn als ze dat in 
groep 4 zelfstandig kunnen.  
Vandaag hebben we met z'n allen lekker kunnen smikkelen van het Schoolontbijt. Gezellig hoor!  
 
Allemaal een fijn weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla.         
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Groep 5: 
Komende week wordt een week met 2 leuke excursies/ uitjes. 
 
Op woensdag 16 november gaan we Molen De Valk bezoeken in Leiden. Fijn dat er genoeg ouders zijn 
die mee willen om de kinderen te vervoeren en te begeleiden. 
We vertrekken om 9.30 van school, en zijn rond 12.00 weer op school. 
 
Vrijdag gaan we schaatsen in Haarlem. De kinderen kunnen schaatsen lenen bij de ijsbaan. Hebben ze 
zelf nog passende schaatsen, dan mogen die natuurlijk aan.  
We krijgen schaatsles van ervaren schaatstrainers. Het is handig als de kinderen warme kleding 
dragen tijdens het schaatsen. Handschoenen zijn verplicht. 
Ook is het lekker om wat extra drinken mee te geven! Vrijdag 18 november vervalt de gymles. 
 
Vandaag hebben we genoten van een heerlijk ontbijt! We hebben gezellig gegeten en gekletst, en dat 
allemaal in pyjama! 
We wensen iedereen een gezellig weekend toe, 
 
Juf Ester, juf Lisanne en juf Nelleke 
                                                        
16 november: Bezoek Molen de Valk 
17 november: Toets Geschiedenis 
18 november: Schaatsen.                       
 

 
De groepen 6: 
Deze week hebben we de toets van het eerste blok van Blits en Atlantis gedaan. Ook hebben we de 
toets nog nabesproken om te kijken welke vragen we goed of fout hadden en hoe we het dan hadden 
moeten aanpakken. Volgende week gaan we starten met een nieuw blok. Bij rekenen zijn we al 
begonnen met een nieuw blok en hebben we geoefend/gaan we oefenen met grote getallen, handig 
rekenen en inhoud berekenen. Zo zijn we erachter gekomen dat je soms alleen milliliters kunt gebruikt, 
maar soms ook meerdere maten. Tijdens de spellingslessen hebben we geoefend met het 
aardrijkskundig bijvoeglijknaamwoord en een nieuwe categorie: het taxiwoord, ik hoor 'ks' maar ik 
schrijf 'x'. 
Groep 6a heeft met de pronkstukken en bijschriften hun eigen museum gemaakt. Groep 6b gaat dit 
nog doen. Wel gaan beide groepen volgende week de taaltoets maken.  
 
Huiswerk:  
- di 15 nov: taaltoets Pronkstukken 
 
Geniet van het weekend! 
Groetjes juf Bianca, juf Douwina, juf Yvonne en juf Dyonne 
 

 
Groep 7: 
Er is deze week heel wat afgetoetst in groep 7; Atlantis, aardrijkskunde en taal. Om het taalhoofdstuk 
'Familie' af te sluiten heeft iedereen een verhaal geschreven over de eigen familie. Er zijn heel 
grappige verhalen geschreven, maar ook heel ontroerende en alles er tussenin. Goed gedaan allemaal. 
Gelukkig was er ook genoeg tijd voor andere dingen. Zo worden de verdiepingen van onze boomhut 
steeds mooier en komen we ook in de sinterklaassfeer door het kijken van het Sinterklaasjournaal. 
Extra leuk om dan soms een Kahoot te doen over de aflevering!  
Vanochtend hebben we genoten van het Schoolontbijt. We hebben gepraat over wat een gezond 
ontbijt is en ook nieuwe dingen geprobeerd. Zo hadden we chocopasta met pastinaak voor op brood! 
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Volgende week gaan we starten met het taalhoofdstuk 'Licht'. Goed passend bij deze donkere tijd. Het 
nieuwe Atlantisblok heet 'Onder de loep' en gaat over allerlei virussen, bacteriën, schimmels en cellen. 
Ook erg interessant dus.  
 
Huiswerk: 
-Maandag gaan we de lootjes trekken voor de surprise. Denk alvast na over jouw cadeauwensen (max 
€5). 
-Dinsdag: inleveren huiswerkblad redactiesommen en leenwoorden 
-Over 2 weken gaan we starten met de boekenbeurten. 
 
Fijn weekend! 
De juffen 
 

 
Groep 8: 
We hebben weer hard gewerkt deze week. Bij rekenen hebben we flink geoefend met de breuken en 
bij taal zijn we aan het thema “Ruimte” begonnen. Bij Atlantis staat deze periode het onderwerp 
“Industrie” centraal. 
Op vrijdagochtend deden we mee aan het Nationaal Schoolontbijt. We hebben lekker relaxt met 
elkaar genoten van allerlei heerlijkheden. 
Volgende week gaan we lootjes trekken. Want de Sint komt alweer bijna naar ons land. Spannend 
hoor! 
Huiswerk:  
Vrijdag 18-11: Huiswerkboekje werkwoordpakket 6, voor- en achterkant 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
11 november Dani Scheffer (2011) 7 
13 Malek Alkhouli (2014) 4 
13 Lennox van Lambalgen (2017) 1/2A 
13 Sef van der Meer (2017) 1/2B 
16 Boaz van der Hoorn (2012) 6 B 
17 Cis van Ammers (2016) 3 A 
17 Faya Smeele (2011) 8 
18 Mirza Eryilmaz (2015) 4 

 

 
Schoenendoosactie: 
Er zijn al een aantal mooi versierde en gevulde schoenendozen 
opgehaald op de scholen. Kom je zondag naar de kerk, neem 
dan je schoenendoos zelf mee. Tijdens de viering op zondag 13 
november 2022 om 11.15 uur in de Petruskerk zullen de 
schoenendozen verzamelen. 
Kan je niet naar de kerk komen lever de schoenendoos dan 
uiterlijk maandag 14 november in op Reigersingel 21. Neem 
wel eerst even telefonisch contact op zodat je niet voor een dichte deur komt te staan.  06-10297846. 
 

 


