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Algemene informatie: 
 

Sint 2022. 
Dat was spannend vanmorgen. De Rommelpieten waren bij ons op school geweest en hadden de hele 
school overhoopgehaald.  
Inmiddels zijn alle klassen druk bezig met het opwekken van stroom voor de Stroomboot van 
Sinterklaas. Hij heeft via de Burgemeester van Kaag en Braasem een brief gekregen van de minister 
van Milieu en Klimaat dat hij met het vliegtuig en de stoomboot de lucht te veel vervuilt waardoor de 
aarde te snel opwarmt.  Daarom is hem vriendelijk verzocht een milieuvriendelijker vervoersmiddel te 
gebruiken, bij voorkeur een Stroomboot. Wij helpen hem met de stroomvoorziening door in iedere 
klas stroom op te wekken. De opbrengst per klas wordt gemeten en uiteindelijk is de gehele 
opbrengst van de school terug te zien op de stroommeter op het toneel.  
Om nog meer te besparen, organiseren wij op donderdag 1 december een warme truiendag.  
De verwarming gaat lager en iedereen mag in een warme trui naar school komen. 
Vrijdag 2 december worden de surprises van groep 5 t/m 8 in de groepen verwacht (in een 
ondoorzichtige vuilniszak met de naam op het gedicht/de surprise). 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  28-11 * 
Dinsdag  29-11 * 
Woensdag  30-11 * 
Donderdag  01-12 * 
Vrijdag  02-12 Vandaag kunnen na schooltijd de surprises naar school gebracht worden. 

Verzending nieuwsbrief 14. 
 
 

De jarige(n): 
26 november Luke van Klink (2014) 5 
26 Wout van der Meer (2012) 7 
27 Luuk van Dijk (2013) 6 B 
28 Xavi van der Hoorn (2013) 6 A 
29 Jill van der Veer (2016) 3 A 
30 Sven van Emmerik (2013) 6 B 
2 december Lucan Blauw (2012) 5 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Dat was even schrikken vanmorgen. De hele klas en school was overhoopgehaald omdat de 
Rommelpieten op bezoek zijn geweest. Fijn dat alle kinderen zo goed hebben meegeholpen met 
opruimen. Gelukkig hadden de Pieten nog wel tijd gehad om iets in onze schoenen te stoppen en 
kwamen ze ook nog op bezoek. 
De komende week zijn de voortgangsgesprekken. Hierin bespreken wij de groei van uw kind in de 
afgelopen periode. In februari krijgen de kinderen hun eerste rapport. 
De letter van de week is de k en het cijfer van de week is de 7. 
Woensdag 30 november en donderdag 1 december komt juf Demi in groep 1/2B. Juf Annemiek is op 
woensdag vrij en heeft op donderdag andere taken op school. 
Riley is bij ons gestart. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 
De groepen 3: 
Vrijdag kwamen wij op school en wat een enorme rommel was het! De rommelpieten hebben goed 
hun best gedaan. Gelukkig kunnen onze kinderen heel goed opruimen en hebben de sint en zijn pieten 
een klein cadeautje achtergelaten. Dank u wel Sinterklaas! Daarnaast kwamen de pieten vrijdag ook 
nog eens even een kijkje nemen bij ons in de klas en afgelopen woensdag mochten we ook nog eens 
als pieten gymmen en konden ze pepernoten verdienen. Wat een feest!!  
Deze week zijn we gestart met kern 5 en heeft u via de email de informatie over de nieuwe kern 
ontvangen.  
Met rekenen zijn we verdergegaan met blok 4 en zijn we bezig geweest met het meten van inhoud en 
het splitsen van hoeveelheden. 
Volgende week donderdag 1 december organiseren we "een warme truiendag" op school om energie 
te besparen. De kinderen mogen een warme trui /muts op/sjaal om/oorwarmers en eventueel een 
paar warme sloffen aan.  
 
Fijn weekend allemaal! 
Groetjes, 
De juffen van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Maandag kregen wij een belangrijke brief van het ministerie van Klimaat en Energie. Is het in deze tijd 
geen goed idee dat Sinterklaas, in verband met de hoge CO2 uitstoot van kolen en kerosine, met de 
stroomboot terugvaart naar Spanje? We zijn aan de slag gegaan om voor de Sint stroom op de 
wekken. Dit viel nog niet mee. Gelukkig helpt de hele school mee en hebben we al een streepje 
opgeladen. Donderdag mochten we het blote voeten pad lopen. Best vreemd om wortels, veren, stro 
en taaitaai onder je voeten te voelen. Met spelling hebben we een nieuwe categorie geleerd. Namelijk 
het voorvoegsel (be ge ver) met als regel: Ik hoor de u, maar ik schrijf de e. We proberen de 
tafelsommen op een handige manier uit te rekenen. Bijvoorbeeld 10x 5 en 9x5 is dan een keer 5 
minder, dus 5 eraf. Of 3x5 dan kunnen we 6x5 makkelijk weten door te verdubbelen. En wat was de 
pietengym bij meester Mitchell leuk! We hebben heel wat pepernoten verdiend. Vrijdag zat er een 
leuke verrassing in onze schoen! Maar die rommelpieten. Maandag komt meester Wim weer een 
muziekles voor ons verzorgen. 
 
Allemaal een fijn weekend groetjes van juf Yvonne en juf Carla.      
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Groep 5: 
Vannacht zijn de “Rommelpieten” langs geweest in onze klas! Gelukkig kwamen ze vandaag ook nog 
een bezoekje brengen in de klas! 
We hebben de tafel van 5 en 6 even laten horen en sinterklaasliedjes gezongen! Het was een gezellige 
ochtend! 
Tijdens de gymles hebben we spelletjes gedaan waarbij winnen of verliezen geen rol speelt. Samen de 
opdracht tot een goed einde brengen stond centraal. 
Leuk om te zien hoe dit bij iedereen steeds beter lukt! 
Volgende week zijn de voorgangsgesprekken. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind op de 
afgesproken tijd naar school komt. Wij kijken er naar uit om iedereen te spreken! 
 
Belangrijk bericht m.b.t. Sinterklaas: 
Vrijdag 2 december mogen de surprises tussen 14.15 en 15.15 worden ingeleverd in de klas. Het is 
handig als de surprise in een vuilniszak verpakt is, voorzien van gedicht en naam. 
De leerkrachten zetten alles dan op 5 december klaar. Het te besteden bedrag is 5 euro. Veel succes 
met knutselen! 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
De groepen 6: 
Deze week hebben we het met Atlantis gehad over lenzen, brillen en ogen. Hoe werkt een oog en wat 
gebeurt er met licht door een lens? Ook hebben we een les gedaan over de schrijfster van het 
voorleesboek, Sanne Rooseboom. Met rekenen hebben we geoefend voor kolomsgewijs aftrekken, 
kleine en grote keersommen en schaal. Tijdens spelling hebben we geoefend met het taxiwoord, het 
chefwoord, het aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord en werkwoordspelling (alleen de stam of +t?). 
Groep 6a heeft een begin gemaakt aan het nieuwe taalhoofdstuk Zeebenen. We hebben nieuwe 
woorden geleerd, rijmwoorden bekeken en de Zuiderzeebalade geluisterd. Groep 6b start hier 
volgende week mee. 
Deze week zijn we al met de boekenbeurten begonnen. Wat leuk dat iedereen zo enthousiast is over 
zijn leesboek!  
Donderdag was het zover, we mochten onze schoen zetten! We hebben zo mooi gezongen dat we 
vrijdag allemaal iets lekkers kregen in de schoen, nadat we ze hadden gevonden natuurlijk. 😉😉 Vrijdag 
mochten we lekker los tijdens de pietengym! 
 
Huiswerk: 
- groep 6a: werkblad kolomsgewijs aftrekken en aardrijkskunde bijvoeglijk naamwoord. 
 Boekenbeurten: 28-11 Jort, 29-11 Jocelyn, 30-11 Xavi, 1-12 Finn en Abdullah, 2-12 Maryana 
- groep 6b: werkblad spelling stam + t. 
   Boekenbeurten: 28-11 Alhena, 29-11 Liam en 30-11 Sylvie. 
Groep 6b heeft vrijdag 25 november het huiswerk meegekregen. Inleveren in de week van 28 
november tot en met 2 december. 
Vrijdag 2 december na schooltijd: Surprises inleveren! 
 
Fijn weekend, groetjes van juf Bianca, juf Douwina en juf Dyonne! 
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Groep 7: 
Dit was een week waarin keihard gewerkt is en ook heel veel plezier gemaakt! Zo hebben wij een 
laadstation gemaakt voor de stroomboot, de wedstrijden van het Nederlands Elftal voorspeld (de 
eerste wedstrijd had niemand goed, misschien vanavond wel!), onze schoen gezet, de rommelpieten 
op bezoek gehad, tijdens de gym veel gevoetbald en in de andere les pietengym, erg leuke 
boekenbeurten gehoord, een sintverhaal gedobbeld en geschreven, een leuk sintliedje geleerd en we 
vergeten vast nog wel iets. 
 
Ook hebben we veel geleerd! Bij het rekenen hebben we voor het eerst gewerkt met % en dat ging al 
erg goed. Ook kunnen we nu sommen als 29x17 cijferend uitrekenen (waarbij je dus de 0 niet mag 
vergeten). We weten nu wie de ontdekker is van bacteriën en wat de zwarte- én de blauwe dood is. 
 
Volgende week komt maandag meester Wim weer muziekles geven. Dinsdag staat in het teken van 
sint en stroom. We gaan dan de hele dag een circuit doen. Donderdag besparen we juist energie en 
hebben we 'warme truiendag'. Vrijdagmiddag verwachten we de surprises op school. 
 
De voortgangsgesprekken zijn ook komende week, de kinderen komen gezellig mee.  
 
Huiswerk: 
-Boekenbeurten voor Sterre, Ismail, Manou, Jesper en Adam. 
-Dinsdag inleveren huiswerkblad 
-Donderdag woordjes Engels les 4t/m 6 en warme trui aan 
-Vrijdag surprise inleveren na schooltijd 
 
 De juffen 
 

 
Groep 8: 
De adviesgesprekken zijn achter de rug. Wat fijn dat er zoveel leerlingen meekwamen! Iedere leerling 
heeft een voorlopig advies gekregen. Na de Cito M8 toets periode in januari worden de adviezen 
definitief gemaakt. U ontvangt dan een adviesblad dat u meestuurt als u uw kind inschrijft op een 
school voor voortgezet onderwijs. 
Op donderdag mochten de leerlingen hun schoen zetten op school. En op vrijdag konden we zien of er 
ook daadwerkelijk wat in zat. Je weet het maar nooit tenslotte…. 
Op donderdag 1 december houden we een warme truiendag, om energie te besparen. Dus trek je 
fijnste en warmste trui aan! 
Vrijdag 2 december moeten de surprises na schooltijd worden ingeleverd. Liefst in een zak of goed 
ingepakt. Succes nog even met knutselen van de week! 
Huiswerk: 
Vrijdag 02-12: Werkwoordpakket 7 maken, voor- en achterkant. 
                           Surprise inleveren 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
 
 

 


