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Algemene informatie: 
 

Sinterklaasviering. 
Maandag 5 december is de grote dag! Zorg dat je op tijd op school bent, zodat je niets mist van ons 
feest met Sinterklaas en zijn pieten. De groepen 5 t/m 8 vieren 5 december met surprises. Vandaag 
hebben wij al een heleboel mooie kunstwerken binnengekregen. Hoe zullen de Sint en zijn Pieten dit 
jaar bij de Elckerlyc komen? Duurzaam of juist niet?  
Wij gaan er een gezellige feestdag van maken. Voor een lekker pauzetussendoortje wordt gezorgd, de 
kinderen moeten wel zelf allemaal een lunchpakket meenemen. 
Op dinsdag 6 december mogen alle kinderen speelgoed meenemen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  05-12 Sinterklaasfeest. 
Dinsdag  06-12 Vandaag mogen alle kinderen speelgoed meenemen. Let u wel op wat er 

wordt meegenomen. Liever geen heel kostbaar of kwetsbaar speelgoed. 
Woensdag  07-12 * 
Donderdag  08-12 * 
Vrijdag  09-12 Verzending NB 15. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
De hele week zijn we druk geweest met Sinterklaas. We hebben er over gelezen, reken- en 
taalspelletjes gedaan en natuurlijk geknutseld. 
Ook zijn we dingen aan het oefenen voor als Sinterklaas bij ons op school komt, spannend allemaal! 
Maandag is het al zover, dan vieren we het Sinterklaasfeest en komt Sint met zijn Pieten bij ons in de 
klas. Dat wordt dus een drukke dag voor Sint. 
Dinsdag 6 december mogen de kinderen wat van hun speelgoed mee naar school nemen, wilt u liever 
geen kleine kwetsbare dingen meegeven? 
De letter van komende week is de K van Kerstmis en het cijfer van de week is de 7.                   
Op donderdag 8 december is Fabiola ambulant/ heeft een administratie dag en komt Demi weer in de 
groep.  
We wensen iedereen een heel fijn en gezellig Sinterklaasweekend en tot maandag! 
 
Groeten, 
Leerkrachten van groep 1-2. 
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De groepen 3: 
Deze week hebben we bijna alle ouders gesproken, heel fijn! We hebben ook nog gewoon gewerkt en 
zijn we alweer goed op weg met kern 5. Met het lezen hebben wij de ie, de l en de ou leren schrijven en 
lezen aan de hand van de structureerwoorden, ziek, lijm en hout.  
De kinderen hebben vorige week het nieuwe oefenboekje meegekregen. Hierin staan de woorden met 
letters die we nog gaan leren, voor het oefenen van het op tempo lezen kunt u beter het kern 4 boekje 
nog gebruiken. Met rekenen zijn we verdergegaan met het maken van bouwsels. De kinderen mochten 
met blokjes de opdrachten van bouwsels nabouwen. Deze week ronden we blok 4 van het rekenen 
weer af en zullen volgende week de toets afnemen.  
Donderdag hadden wij een gezellige warme truiendag en kwam meester Wim voor de muziekles. We 
hebben een leuk sinterklaaslied geleerd en gezongen.  
Wij tellen af naar een fijne Sintviering en na maandag schakelen we rustig over op de Kerst, de 
kinderen mogen versiering voor in de klas en de boom meenemen, als u het nog terug wilt, dan graag 
voorzien van naam. Alle kinderen hebben een glazen potje nodig voor het knutselen, formaat 
pindakaas ongeveer. We gaan er een gezellige tijd van maken.  
 
We wensen jullie allemaal alvast heel veel (Sint-) plezier dit weekend of op maandag en op dinsdag 
mag er speelgoed meegenomen worden, om te laten zien en om mee te spelen, neem geen speelgoed 
mee dat snel kapotgaat of kwijt kan raken want dat zou jammer zijn! 
 
Fijn weekend!  
Groetjes de juffen van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Fijn jullie allemaal weer even gesproken te hebben tijdens de voortgangsgesprekken. De kinderen 
doen goed hun best! 
Vorige week vrijdag ging de gymles niet door omdat er ineens drie Pieten met hun scooters over het 
plein en zelfs door de school reden. Dat gaf een hoop lawaai en hilariteit maar ook een vieze lucht. Een 
Piet had gelukkig door dat het voor het klimaat beter is om op een elektrische scooter te rijden. Zou 
Sint al zijn overgestapt op een stroomboot? We hebben nu met de hele school al drie streepje stroom 
voor hem opgewekt. Hopelijk komt hij maandag nog gezellig bij ons langs zodat we samen met hem 
zijn verjaardag kunnen vieren? Juf Yvonne heeft dinsdag een BAPO dag en zal die dag dus afwezig zijn. 
Met rekenen zijn we met de digitale tijd bezig. Het nieuwe thema van taal is 'nodig'. Wat heb je nou 
nodig? Wat is misschien eigenlijk onnodig en wat heb je echt broodnodig? We proberen voorwerpen 
zo te omschrijven dat de ander kan raden wat we bedoelen. Niet door te zeggen hoe iets eruitziet 
maar door woorden te gebruiken als -om te, -voor en -als.  
 
Allemaal een gezellig Sinterklaas weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla. 
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Groep 5: 
Deze week zijn we bezig om het thema Dierentuin voor taal af te ronden. Woensdag 7 december is de 
toets. 
Met rekenen hebben we geoefend om t meten in kilometers. We hebben uitgerekend hoe lang je 
bijvoorbeeld over een speurtocht loopt en hoeveel kilometers je dan hebt afgelegd. 
Goed om te zien dat de kinderen ook elkaar daarmee kunnen helpen. 
Maandag vieren we Sinterklaas en dinsdag vervalt het oefenen van de tafels. 
We wensen iedereen een gezellig weekend toe! 
 
De leerkrachten van groep 5. 
 
Woensdag 7 december: Toets van taal over de Dierentuin. 
 

 
De groepen 6: 
Deze week hebben we tijdens taal aandacht besteed aan het nieuwe thema "Zeebenen". We leren 
woorden zoals: bakboord, stuurboord, het binnenvaartschip, de kombuis en de bemanning. Ook komt 
de Zuiderzeeballade voorbij, een liedje van vroeger waar we vragen over beantwoorden. Tijdens 
rekenen ontdekken we hoeveel kinderen er achter elkaar moeten liggen om dezelfde lengte te krijgen 
als een potvis. We leren om het te "schatten" in plaats van het precies uit te rekenen. Daarnaast leren 
we kolomsgewijs aftrekken, tellen we geldbedragen bij elkaar op en lezen we de kaart van miniatuur 
Walcheren af. 
De lessen van Atlantis van deze week gaan over "machines in beweging". We lezen onder andere over 
de stoommachine en een "koets met een motor". 
We herhalen van spelling nog een aantal categorieën vóór dat we volgende week de toets van blok 3 
maken. Groep 6A heeft deze week de toets al gedaan. Wij hebben daarna gekeken naar de onderdelen 
die nog lastig waren. Verder hebben we nog een leuk spellingsblad gedaan in Sint thema! 
Vandaag hebben de meeste kinderen hun surprise na schooltijd ingeleverd. Volgende week maandag 
maken we er een gezellige dag van. We gaan 's ochtends eerst kijken hoe Sinterklaas met zijn pieten 
aankomt. Daarna gaan we in de groep alle surprises bekijken en om beurten openmaken/uitpakken. 
Daar hoort natuurlijk ook een mooi gedicht bij. We zijn benieuwd! 
We hebben afgelopen donderdag energie bespaard door de kachel uit te zetten. De meeste kinderen 
hadden een lekkere, warme trui aan. Best handig! En we besteden aandacht aan het opwekken van 
stroom. Bijvoorbeeld door middel van bewegen, windmolens en zonnepanelen. Zo helpen we ook 
Sinterklaas aan extra stroom voor de "stroomboot" terug naar Spanje. 
 
De boekenbeurten: 
Groep 6a: Finn en Mike (6/12), Collin en Xavi (7/12), Jinthe (8/12). 
Groep 6b: Marijn (7/12), Sepp (8/12) en Bente (9/12). 
Huiswerk: 
Groep 6a: Werkblad werkwoordspelling  
Groep 6b: Huiswerkvrij. 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne, juf Yvonne, juf Bianca en juf Douwina. 
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Groep 7: 
Deze week hadden veel lessen een 'sint en piet-sausje'. Zo hebben we de pietenrumba geleerd met 
meester Wim, hebben we kruidnootjes gestapeld, gelezen en uitgebeeld bij het verhaal 'de kleren van 
de sint'. Dinsdag hadden we een groot circuit in de klas. Eén van de onderdelen was lezen terwijl je 
aan het fietsen was. Zo hebben we weer stroom opgewekt voor de stroommeter op school. Ook de 
andere onderdelen werden enthousiast uitgevoerd. 
 
De laatste weken beginnen wij (op de dagen dat het kan) bewegend. Zo doen we op maandag een 
circuit rennen en springen op het schoolplein, op donderdag beginnen we met touwtje springen en op 
vrijdag wisselen we af. Deze vrijdag hebben we ‘eitje leggen gedaan’. Door de dag actief te beginnen 
merken we dat de kinderen ook met meer energie aan de lessen kunnen beginnen en 
geconcentreerder kunnen werken. 
Het voorspellen van de voetbalwedstrijden gaat steeds beter. Wout, Amy en Julia hebben al een 
wedstrijd goed voorspeld! Wat zal het dit weekend worden? De voorspellingen zijn gedaan. 
 
Maandag is natuurlijk de grote dag! Sint en zijn pieten op school en het uitpakken van de surprises. 
We gaan er een gezellige dag van maken. Dinsdag mag je evt. speelgoed meenemen (geen 
schermpjes). En dan gaan we woensdag langzaamaan de klas in kerstsfeer brengen. 
 
Huiswerk: 
De boekenbeurten zijn voor Roel, Zien, Wout, Julia. 
Dinsdag inleveren huiswerkblad. 
 
Heel fijn Sinterklaas (en voetbal) weekend en tot maandag. 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
Deze week stond grotendeels in het teken van de Sint. We hebben nieuwe Sinterklaasliedjes geleerd: 
‘De Pieten Rumba’ en ‘Pepernoot Taai Taai’, 
We hebben Pieten in Mondriaan stijl gemaakt en bij rekenen hebben we redactiesommen over 
Sinterklaas gemaakt. Natuurlijk mocht een webpad over de Sint en zijn Pieten niet ontbreken. 
De leerlingen moesten hierbij informatie zoeken op het internet, door middel van speciale links. 
Huiswerk: 
Woensdag 07-12: Toets taal Ruimtevaart 
Donderdag 08-12: Engelse woordjes les 7 leren. 
Vrijdag 09-12: Huiswerkboekje werkwoordpakket 7 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
2 december Lucan Blauw (2012) 5 
2 Luna Rodewijk (2012) 6 B 
4 Jace Olijerhoek (2011) 8 
7 Pier Leerling (2012) 6 B 
9 Yousef Zarour (2015) 4 

 

 
 


