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Algemene informatie: 
 

Bijna vakantie. 
Nog één week en dan begint de kerstvakantie. De school gaat dan om 12.00 uur uit, dus de kinderen 
eten niet op school. 
Voordat het zover is, gaan we donderdagavond gezellig met elkaar het kerstfeest vieren. 
De school ziet er heel gezellig uit met al die lichtjes en versiering! 
Een aanvulling op het programma ontvangt u via PARRO. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  19-12 Vergadering managementteam (na schooltijd). 
Dinsdag  20-12 * 
Woensdag  21-12 * 
Donderdag  22-12 Kerstviering (’s avonds). 
Vrijdag  23-12 Verzending nieuwsbrief 17. 

Start Kerstvakantie om 12.00 uur. 
 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
21st century skills: 

De afgelopen weken 
hebben de kinderen 
geoefend met 
programmeren. Tijdens 
het thema Sinterklaas 
en Kerst hebben zij 
gegevens moeten 
invoeren in een BeeBot 
om een route te kunnen rijden/lopen. Op deze 

manier zijn de kinderen druk bezig met een van de digitale vaardigheden, 
het programmeren.  

In de wintertijd wordt er een extra nadruk gelegd op samen werken en elkaar helpen onder anderen 
met het aantrekken van wanten en mutsen en het dichtritsen van jassen.  
Door regelmatig denksleutels te gebruiken, leren wij de kinderen kritisch na te denken en een beroep 
te doen op hun oplossend vermogen. Bijvoorbeeld hoe kan Sinterklaas toch komen als de boot stuk en 
het paard ziek is of wat zie je nooit in de Kerstboom hangen? 

 

“OBS ELCKERLYC” 
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Telefoon: 0713312735 
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Wat hebben we hard aan de Kerstwerkjes gewerkt. We hebben lampionnen, kerststerren en 
kerstbomen gemaakt. De lampionnen gaan we gebruiken op onze Kerstavondviering. Na het 
Kerstbuffet gaan we met onze lampionnen, met de hele school, een rondje lopen langs Huize Jacobus 
en Gogherweide. Wat zal dat een mooie Kerst-optocht worden, u bent natuurlijk ook van harte 
welkom om te komen kijken.   
Volgende week gaan we kerstkaarten maken voor de opa’s en oma’s van Huize Jacobus, de kaarten 
worden centraal verzameld en weggebracht door kinderen van groep 7/8. 
Donderdagavond om half 6 start het feestelijke Kerstbuffet, veel kinderen weten al wat ze mee gaan 
nemen en het klinkt veelbelovend! Ze vinden het erg spannend om in de avond naar school te mogen. 
Door alle activiteiten is cijfer 7 een beetje vergeten en daarom is cijfer 7 volgende week nog steeds het 
cijfer van de week. 
In groep 1-2A is Sofie van Seggelen begonnen met haar stage, ze komt op dinsdag en op vrijdag. 
We wensen iedereen een heel fijn weekend en tot volgende week. 
  
Groetjes, 
Leerkrachten groep 1-2. 
 

 
De groepen 3: 
21st century skills: 
ICT-vaardigheden. De leerlingen maken af en toe de verwerking van lezen of rekenen op hun eigen 
Chromebook. Hierbij moeten ze inloggen met hun naam en code. Veel kinderen kennen deze code 
inmiddels uit hun hoofd. Wanneer zij zelf een spelletje op de computer willen kiezen, moeten zij ook 
zelf de link intypen en de site opzoeken. De kinderen helpen elkaar hierbij al goed, fijn!  
Creatief denken. Deze week kwamen de denksleutels van het thema kerst aan bod. De kinderen 
bedachten antwoorden op vragen als: 
Wat zou er gebeuren als de sneeuwvlokken van suiker zijn? 
Hoe ziet jullie kerstboom eruit in zomer? 
Er kwamen hele grappige antwoorden uit. Sneeuwvlokken van suiker zouden wij echt een feest vinden! 
Dan spelen we het liefst de hele dag buiten 😉😉  
En een kerstboom in de zomer zou best een beetje gek zijn… Al zouden we het wel gezellig vinden om 
een kerstboom op het strand te zien staan en er van zand nep cadeautjes bij te maken.  
 
Wat een gezellige week hebben we weer achter de rug. De school en klassen zijn prachtig en sfeervol 
versierd en verlicht. Dagelijks brandt het haardvuurtje in de klas. Er wordt gezongen, geknutseld en 
(voor)gelezen over kerst. De kinderen kunnen eigenlijk niet wachten tot donderdag... Het kerstdiner op 
school.  
Het "intekenen voor de gerechtjes" via de klassenapp loopt al aardig vol met heerlijke hapjes, dus dat 
wordt smullen. Wilt u ervoor zorgen dat de gerechtjes 'hapklaar' zijn? (Indien nodig alvast in porties 
gesneden/ met opscheplepel enz., bedankt 😉😉). 
De kinderen mogen woensdag of donderdagochtend bord, beker en bestek (graag voorzien van naam 
en in een plastic tas) meenemen. Donderdagmiddag wordt de klas klaargezet voor het kerstfeest.  
Let op: vrijdag zijn de kinderen om 12.00 uur uit!  
Alle kinderen hebben deze week mooie kerstkaarten gemaakt, voor de ouderen in de Jacobus. 
Met lezen en schrijven hebben wij de g van mug de au van saus geleerd. Met rekenen zijn wij druk 
bezig met splitsen (7 is 4 en 3, maar ook 5 en 2 etc.) en het maken van erbij en eraf sommen. Ook zijn 
we begonnen om oppervlakte te meten met blokjes! Volgende week krijgen de kinderen een extra 
oefenboekje mee, zodat er ook in de vakantie nog lekker gelezen kan worden. Het zou zonde zijn, als al 
die letters en woorden weer uit je hoofd floepen. 
 
Fijn weekend! 
De juffen van groep 3 
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Groep 4: 
21st century skills: 
In groep 4 zijn we met rekenen lekker bezig met het oefenen van de tafels. We doen dit op 
verschillende manieren. Lekker tafels joggen met gebruik van het digibord of op tafeldiploma.nl in de 
vorm van digitale spelletjes. Op Gynzy kunnen we ook leuk tafels trainen met Kerstmis dus helemaal in 
het thema. De methode Atlantis leent zich goed voor verschillende werkvormen. Zoals coöperatieven 
werkvormen, opdrachten maken met je schouder maatje. Welk voorwerp is onmisbaar omschrijf het 
aan je maatje. Lees als een papegaai. Lees twee woorden. Je maatje herhaalt jouw laatste woord en 
leest er een nieuw woord bij. Nu lees jij het laatste woord van je maatje en een nieuw woord. Hoor je 
in een woord nu wel of geen stomme -e? Ga aan de goede kant van het lokaal staan. Met het vieren 
van het Kerstfeest aanstaande donderdag staan we stil bij een cultureel feest. Fijn dat onze school zo 
dicht bij het Jacobus staat en zo de ouderen bij ons feest kunnen betrekken.  
 
Wat zijn we deze week weer druk bezig geweest om de klas nog meer in kerstsfeer te brengen. We 
hebben een mooie ster gevouwen en er heel veel glitter op gedaan. Een houder voor een waxinelichtje 
gemaakt. En lampionnen voor de lichtjesoptocht langs de ouderen. We moeten natuurlijk de mooie 
kerstkaart voor de bewoners van de Jacobus niet vergeten. Denk nu niet dat we verder niet hard 
gewerkt hebben. We kunnen een werkwoord (het werkwoord zegt wat een mens, dier of ding doet of 
wat er gebeurt) herkennen in een tekst. Om een klankgroepenwoord goed te schrijven moeten we aan 
heel wat regels denken. Het zijn er vier. 'Komen' de klankgroep is koo. De laatste klank is een lange 
klank dus ik neem een stukje van de oo weg. 'Heksen' de klankgroep is hek. De laatste klank is k. Dat is 
een medeklinker dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. 'Vliegen' de klankgroep is vlie. De laatste 
klank is ie. Dat is een tweetekenklank dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor. 'Zitten' de klankgroep 
is zi. De laatste klank is i. Dat is een korte klank en dan schrijf ik de t dubbel. Met rekenen kunnen we 
weer een tafel aan het lijstje toevoegen namelijk de tafel van 4. Maandag sluiten we het thema voor 
taal 'Nodig' af met een toets en gaan we verder met het nieuwe thema 'Lekker'. Natuurlijk kijken we 
met z'n allen uit naar het Kerstfeest donderdag. Aan de lijst voor het diner te zien zal dit vast lekker 
smikkelen worden. De Kerstliedjes zingen gaat ons ook al goed af. Hopelijk zullen de ouderen ervan 
genieten.  
 
Allemaal een fijn weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla.  
 

 
Groep 5: 
21st century skills: 
Nu de kinderen in groep 5 steeds zelfstandiger worden is het goed om na te denken over hoe 
problemen opgelost kunnen worden zonder gelijk naar de juf te gaan. Tijdens bijvoorbeeld taal en 
rekenen zijn de kinderen gewend om elkaar hulp te vragen en zo je probleem op te lossen. Maar ook 
tijdens bijvoorbeeld het buitenspelen zijn er weleens problemen die je vaak best samen op kunt lossen 
door er rustig over te praten. We hebben het hier met de Kwink lessen over gehad. Kun je iemand 
helpen, bied dan je hulp aan. We leren de kinderen dat ze kunnen vragen of iemand hulp nodig 
heeft.  De overige omgangsregels helpen hier ook bij. En natuurlijk komt de juf of meester gewoon 
helpen als het niet lukt. Maar leuk om te zien dat de kinderen steeds meer dingen zelf op kunnen 
lossen!  
 
Vandaag hebben we met rekenen de tafels door elkaar geoefend. Dat is toch nog lastig. Het blijft goed 
om regelmatig even te oefenen, vooral de tafels boven de 6! 
Met gym hebben we het “Zweeds loopspel “gespeeld. Het thema was Kerst en het spel moest in 
tweetallen worden gespeeld. Dat ging goed en gezellig! We hebben veel kerstwoorden weer geoefend. 
In de klas zijn we wat vaker aan het knutselen en aan het tekenen. De lampionnen zijn bijna klaar, 
volgende week kunt u het resultaat zien tijdens de optocht. U bent vanaf 18.15 van harte welkom op 
het “Kleuterplein”. 
Ook zijn we druk bezig om kaarten te maken voor de bewoners van Huize Jacobus en voor vrienden en 
familie. 
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Volgende week donderdag is de Kerstviering en vrijdag zijn de kinderen om 12.00 vrij. 
We gaan er een gezellige week van maken! 
 
De juffen van groep 5. 
 

 
De groepen 6: 
21st century skills: 
Inmiddels is heel gezellig in de klassen met alle kerstversieringen en knutsels die we gemaakt hebben. 
We maken ook nog een lantaarntje om te gebruiken tijdens onze wandeling door de buurt en tijdens 
het zingen voor de ouderen in het Atrium van de Jacobus aan de overkant van de school. We oefenen 
kerstliedjes zoals Rudolf, het rare rendier en Jingle Bells. Let op het algemene bericht over de 
kerstviering in de nieuwsbrief. Vergeet niet om een bord, beker en bestek mee te nemen voor het 
Kerstdiner op donderdag, dan kunnen we vast de tafels dekken in die middag! 
De klassenouders zijn druk bezig met een lijst met alle lekkere dingen die jullie gaan maken en 
meenemen voor het kerstbuffet. We zijn benieuwd, maar wij denken dat het allemaal heel lekker 
wordt! 
 
Deze week heeft ook groep 6b de toets van rekenen gemaakt van blok 3 en zijn inmiddels begonnen 
met het nieuwe blok van spelling. Groep 6a heeft deze week het 'caféwoord' geleerd, met een streepje 
op de e. Met rekenen zijn we vooral bezig geweest met handig rekenen, inhoud en gewicht. We lezen 
tijdens de lessen van Atlantis over uitvindingen die met medicijnen te maken hebben zoals vaccins en 
antibiotica. Ook lezen we over uitvinden die met licht te maken hebben, denk bijvoorbeeld aan de 
kleine dynamo op een fiets en een grote dynamo van een elektriciteitscentrale. Het past goed in de tijd 
van het jaar met alle kerstlichtjes om ons heen, binnen en buiten. Groep 6a heeft met taal hun eigen 
couplet geschreven op de melodie van de Zuiderzeebalade. Het was best even lastig om zelf teksten te 
bedenken die precies genoeg lettergrepen hebben en dan moest het ook nog aansluiten bij het 
rijmschema abab. Maar iedereen is eruit gekomen en samen hebben we een gaaf lied geschreven. 
 
Huiswerk: 
Groep 6a en 6b, dinsdag 20 december: Woordenschat en taal verkennen Zeebenen leren. 
Boekenbeurten: 
Groep 6a: Sem (19/12), Puck (20/12), Jens (21/12). 
Groep 6b: Luna (19/12), Pier (20/12) en Tess (21/12). 
 
Let op! We gaan gewoon gymmen donderdag en vrijdag dus gymspullen mee! 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne, juf Yvonne, juf Celine, juf Bianca en juf Douwina 
  

 
Groep 7: 
21st century skills: 
Groep 6a heeft zelf verhaalsommen bedacht in het thema kerst. Hiervoor moesten de kinderen 
behoorlijk kritisch denken en problemen oplossen. Tijdens de sinterklaastijd hebben de kinderen 
verhaaltjes geschreven. Dit moesten ze op de computer typen en veel kinderen wilden hier ook een 
plaatje bij plakken. Zo hebben ze geleerd hoe Google Docs werkt, hoe je een document kan maken, 
bewerken en inleveren op Google Classroom. Ook kunnen ze nu dus een plaatje van het internet 
kopiëren en in hun document plakken. Dit zijn allemaal ICT-vaardigheden. In groep 6b hebben we 
kritisch nagedacht over de teksten die we schreven bij een ansichtkaart. Welke gevoel hoort erbij en 
welke woorden kun je daarvoor gebruiken. We hebben onze creatieve skills ook goed gebruikt voor 
alle kerstversieringen. We werken steeds samen tijdens de opdrachten van taal, begrijpend lezen en de 
zaakvakken. De (ijs)stokjes bepalen met wie je samenwerkt. Dat zijn we heel goed in. We hebben ook 
gefilosofeerd. Stel: "Je loopt een boekwinkel in, je leest een tijdschrift over de kerst uit in de winkel en 
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loopt vervolgens de winkel weer uit!" Ben je dan een dief? Het antwoord is niet goed of fout. Je mag er 
iets van vinden, maar ook uitleggen waarom je er zo over denkt. 
Tijdens de boekenbeurten hebben sommige kinderen een PowerPoint gemaakt waarbij ook de ICT-
vaardigheden werden geoefend. Voor de rest van de boekenbeurt werd natuurlijk informatie verwerkt, 
zelfregulering gestimuleerd en gecommuniceerd tijdens het presenteren. De surprises bevatten ook 
heel wat 21st century skills. Zo is er natuurlijk creatief gewerkt, informatie verwerkt en kritisch 
nagedacht. 
 
Creatief: We zijn de afgelopen tijd heel creatief bezig geweest met de surprises, kerstknutsels maar 
ook de vredesposters. 
ICT: We hebben een boekenvlog gemaakt waarbij de kinderen ook allerlei effecten toe konden voegen 
en stukjes konden knippen/plakken. 
Probleemoplossend vermogen: Op vrijdag werken we steeds vaker met een schema voor zelfstandig 
werken. De kinderen krijgen een rooster met daarop de vakken van die dag. Na de uitleg mogen ze zelf 
bepalen wat ze eerst maken en of ze het alleen of samen willen maken. Er wordt steeds meer 
zelfstandigheid gevraagd. 
Samenwerken: In de klas werken we vaak met de maatjeskiezer vanuit Gynzy. Leuk om te zien dat het 
steeds minder uitmaakt met wie de kinderen samenwerken. Het gaat bijna altijd goed. En wanneer je 
vaak met iemand anders samenwerkt, leer je ook weer andere dingen van elkaar. Verder zijn we elke 
week aan het-Tutorlezen met gr 4 en lezen we nu ook voor bij de kleuters. 
 
Dat was weer een drukke week! De kerstsfeer is helemaal in de klas neergedaald, veel lichtjes en de 
eerste kerstknutsels hangen. Ook hebben we al lampionnen gemaakt voor de lichtjestocht volgende 
week en kerstkaarten gemaakt voor onze buren (Wijdezorg Jacobus). Maandagmiddag hebben we 
voor het eerst voorgelezen aan de kleuters. Wat was het leuk en gezellig! Maandag gaan we dit weer 
doen. Donderdag tijdens de lichtjestocht zijn de kleuters dan al helemaal aan ons gewend.  
 
Volgende week de laatste schoolweek van 2022! De tijd vliegt! Wat staat er o.a. op het programma: 
-Di: kerstcircuit. Leuk als je een foute kersttrui aandoet! 
-Zingen en dansen voor de bewoners van Wijdezorg Jacobus 
-Het kerstdiner donderdagavond. (Zie de algemene info deze nieuwsbrief en de uitnodiging) 
Voor het kerstdiner hebben we voor iedereen een lampje op batterijen. Eventueel kunnen de kinderen 
nog een windlichtje meenemen maar het hoeft niet.  
We gaan er een heel gezellige week van maken! 
 
Ook hebben we nog huiswerk: 
Ma: Taaltoets Licht 
Di: inleveren huiswerkblad begrijpend lezen. Foute kersttrui aan. 
Boekenbeurten: Dane, Sami, Kayleigh, Jari en Emma 
 
In Parro kunt u zich opgeven als u kunt rijden naar de excursie kaasmaken op dinsdag 24 jan.  
 
Fijn weekend! 
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Groep 8: 
21st century skills: 
De afgelopen periode zijn we flink bezig geweest met onze sociale vaardigheden. Hoe ga je met elkaar 
om, hoe los je een ruzie op, hoe luister je goed naar elkaar. 
Daarnaast zijn we aan het lezen met de kleuters. Leuk om te zien hoe de oudsten van school, de 
jongsten begeleiden en helpen. 
Dit doen ter voorbereiding op de wandeling met de lampionnen, die op donderdagavond, na het 
kerstdiner gaat plaatsvinden. 
En we maken kerstkaarten voor de senioren van de Jacobus. Onze groep 8 gaat de kaarten van de hele 
school daar volgende week heen brengen. 
Dit alles kan natuurlijk niet zonder de creatieve inzet van onze groep. Ook die vaardigheid is deze 
periode uitgebreid aan bod gekomen. 
 
We hebben deze week de toetsen van rekenen en spelling gedaan. De breuken gaan steeds beter!  
De spelling van de werkwoorden blijven we goed oefenen. 
We hebben samen met de kleuters prentenboeken gelezen. Ook volgende week gaan we dat nog een 
keertje doen. Zo kunnen de kleuters en de leerlingen van groep 8 alvast aan elkaar wennen, want na 
het kerstdiner gaan diezelfde kinderen met elkaar, met een lampion, naar de Jacobus lopen. 
De spreekbeurten zijn ingedeeld. We starten op 23 januari in het nieuwe jaar. 
Huiswerk: 
Woensdag 21-12: Aardrijkskunde toets H2 Landschappen in Afrika 
Woensdag 21-12: Spelletjes meenemen en een waxinelichthoudertje/klein windlichtje 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
20 december Teije van Klink (2011) 7 
20 Ryan List (2012) 6 A 
22 Elin Möllers (2014) 5 

 
 
 
 

 
 


