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Algemene informatie: 
 

Wat fijn om deze week af en toe de zon te zien schijnen, de kinderen hebben inmiddels al heel wat 
geleerd over deze zon tijdens het thema “De Ruimte”, bovendien gaan krijgen we hier een fijn 
lentegevoel van. Ook de school is door de versiergroep weer in lentesfeer gebracht! 
Woensdag 22 maart heeft het team studiedag en zijn de kinderen vrij. 
 
Met vriendelijke groet, Danny Jansen 
 

                                                                                                                             
 
 
Weekagenda: 
 

Maandag  20-3 * 

Dinsdag  21-3 Overleg managementteam na schooltijd. 

Woensdag  22-3 Studiedag, de kinderen zijn vrij. 

Donderdag  23-3 * 

Vrijdag  24-3 Speelgoeddag groep 1/2. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij lekker verder gewerkt aan het thema ruimte. Inmiddels is het boek van de 
astronaut voorgelezen en komt dit verhaal regelmatig terug in de vervolglessen die wij geven.  
Onze kinderen hebben sterren gevouwen en geprikt en met krijt hebben zij de planeten in de ruimte 
getekend. Volgende week gaan wij verder met dit thema.  
De letter van de week is de t van tak en de komende weken gaan wij de cijfers van 1 t/m 10 nog 
regelmatig herhalen.  
In groep 1/2B is Soulayman gestart. Wij wensen hem een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc.  
Woensdag 22 maart zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag. Op vrijdag 24 maart mogen de 
kinderen speelgoed meenemen want dan is het speelgoeddag.  
 
Fijn weekend allemaal.  
De kleuterjuffen  
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De groepen 3: 
Op maandag zijn wij naar het museum van Volkenkunde geweest. We kregen een wereldreis door 
Japan. We leerden over Boeddha’s, theeceremonies, origami en nog veel meer. Het was een hele leuke 
en leerzame dag! Alle hulpouders, ontzettend bedankt!  
Afgelopen week hebben wij kern 8 van Veilig Leren Lezen afgerond met toetsen en zijn wij gestart met 
kern 9. We hebben het gehad over samenstellingen zoals tuin-stoel of bloem-kool. De kinderen hebben 
een oefenboekje mee naar huis gekregen. Het zou fijn zijn als jullie dit thuis willen oefenen. Als het 
goed is hebben jullie de informatiebrief kern 9 per mail ontvangen.  
Ook zijn we met een nieuw blok van rekenen gestart, blok 3b. Afgelopen week leerden we optellen en 
aftrekken tussen de 10 en 20 en gaan we nog veel meer leren.  
Verder zijn we enthousiast aan de slag gegaan met het thema ruimte. We hebben met elkaar 
onderzoeksvragen opgesteld, wat willen we allemaal weten en leren over het thema ruimte? 
Daarnaast hebben de kinderen raketten en astronauten geknutseld. 
Volgende week woensdag 22 maart staat er een studiedag gepland, deze dag zijn de kinderen een 
dagje vrij.  
Voor nu een heel fijn weekend gewenst.  
  
Groetjes, de juffen van groep 3  
 

 
 
 
 
 
 

Groep 4: 
Deze week zijn we weer lekker aan het werk geweest. Maandag ziet de muziekles er een beetje anders 
uit. Dit keer gaan we dansen. We weten alweer wat meer over de ruimte. Wat fijn dat de opa van 
Daan, die alles weet over het bouwen van satellieten, ons er dinsdag wat meer over wil vertellen. We 
zijn benieuwd. Nu met taal het thema 'Slapen' afgesloten is gaan we verder met het thema  'Gek'. 
Woensdag zijn de kinderen vrij omdat er dan een studiedag voor de leerkrachten op de planning staat. 
Vrijdag krijgen de kinderen een brief mee over het voorbereiden van de boekenbeurt. Een aantal 
kinderen vonden het fijn om als een van de eersten te starten. Met de indeling van de andere kinderen 
ben ik zo vrij geweest om zelf een datum in te plannen. Komt het echt niet uit dan kunnen we nog 
kijken naar een andere datum of ruilen. Alvast veel succes met de voorbereiding! De kinderen die het 
fijn vinden kunnen een wc-tafelposter meenemen zodat ze lekker de tafels (1 t/m 6 en 10) kunnen 
oefenen.   
 
Allemaal een fijn weekend, groetjes van juf Yvonne en juf Carla.  
 

 

Groep 5: 
Deze week hebben we hard gewerkt! We hebben met rekenen geoefend met de tafelsommen van de 
tafels van 6,7,8 en 9. Het is verstandig om dit ook thuis te blijven oefenen. 
Met spelling hebben we geoefend wat een voltooid deelwoord is! Dat gaat al steeds beter. 
Ook hebben we de volgorde van de Planeten geleerd en hun kenmerken. We hebben filmpjes gezien en 
een quiz gespeeld. Op ons werkblad hebben we alles netjes opgeplakt! 
Maandag gaan we starten met de Boekenbeurten. Het vergt enige voorbereiding dus het is goed om 
daar op tijd mee te beginnen! U heeft het overzicht via Parro gekregen. 
Dinsdag is de toets van taal over Eskimo’s. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
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De groepen 6: 
Deze week zijn we weer verdergegaan met project Ruimte. We hebben bedacht wat we al wisten, wat 
we nog wilden weten en dit verder uitgewerkt. Er is nagedacht over een hoofdvraag, bijvragen, waar 
we informatie kunnen vinden, hoe we het gaan presenteren en er is zelfs al een begin gemaakt met 
het opzoeken van informatie. Hier komen natuurlijk heel veel vaardigheden bij kijken zoals o.a. ICT-
vaardigheden, informatie verwerken, samenwerken en communiceren, creatief zijn en 
probleemoplossend vermogen. Ook hebben we deze week de spreekbeurten ingedeeld. De kinderen 
hebben een formulier mee naar huis dat ze kunnen gebruiken bij de voorbereiding. Hierop staat ook de 
datum van de spreekbeurt. We beginnen in april. 
Met rekenen heeft groep 6A blok B1 afgesloten en de toets nabesproken. Ook blok 5 van spelling 
hebben we afgesloten met een toets en het bespreken hiervan. Met taal hebben we geleerd hoe je een 
recept schrijft en geoefend met de woorden van het thema. Op vrijdag hebben we in tweetallen 
bedacht hoe het 'spijsverteringsspel' werkt. Het spelbord stond al vast, maar de rest mochten we zelf 
bedenken.  
Tijdens Kwink hebben we het gehad over kwaliteiten. Iedereen heeft andere kwaliteiten en ook bij 
verschillende opdrachten heb je verschillende kwaliteiten nodig. Dit hebben we ervaren door 
bijvoorbeeld een ballon hoog te houden, een hoepel door te geven in een kring en om de beurt een 
regel voor een verhaaltje te verzinnen. 
Volgende week gaan beide groepen 6 naar het museum van Stichting Oud Alkemade om te leren over 
de geschiedenis van onze gemeente. Groep 6A op dinsdag en groep 6B op donderdag.  
 
Huiswerk: 
- 6A en 6B: dinsdag 21-3 taaltoets thema Spijsvertering 
 
Fijn weekend en groetjes van juf Kirsten, juf Anika en juf Dyonne 
 

 

 
Groep 7: 
 

We zijn alweer meer te weten te komen over het thema 'Ruimte'. Maandag hebben wij een 
vragenmuur gemaakt en dat zijn er een hoop! Allemaal beantwoorden gaat waarschijnlijk niet lukken, 
maar hopelijk wel veel. Aan het einde van het project gaan de kinderen presenteren wat ze geleerd 
hebben en dit mag op verschillende manieren. Wij zijn benieuwd! 
Alle spreekbeurten zijn verdeeld en de eerste hebben we al gehad. We hebben veel geleerd en gezien 
over rolstoeldansen. Ook hebben we geleerd wat het werkwoordelijk gezegde is en weer een 
rekenblok afgesloten. 
Volgende week gaan wij heel veel doen voor het verkeersexamen! Thuis oefenen is altijd goed! De 
gastles 'na de oorlog' is verplaatst naar dinsdag 4 april.   
Nog een leuke les: Aanstaande donderdag komt een gastspreker ons vertellen over de ruimte! 
Aanstaande woensdag hebben jullie vrij! Geniet van deze 'break in de week'. 
 
Huiswerk: 
-Ma: verkeer blz. 8-9-10 
-Di: inleveren huiswerkblad 
 
Fijn weekend! 
De juffen van groep 7 
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Groep 8: 

Deze week zijn we verdergegaan met het thema ruimte. We hebben vragen bedacht waar we 
antwoorden op gaan zoeken. Zoals: Wat is een bloedmaan? 

Zijn er oneindig planeten en sterren? Wat is een zwart gat? Hoe komt de ring om Saturnus? En nog 
veel meer. Daar kunnen we goed mee aan de slag. 

Vrijdag 17 maart was het nationale Pannenkoekendag. De kinderen hebben meegeholpen in Jacobus 
met de zaal versieren, pannenkoeken bakken en uitserveren. Dat was nog eens wat anders dan een 
spellingles op school. De kinderen hebben het heel goed gedaan! 

Maandag 20 maart vier ik mijn verjaardag en maken we er een leuke dag van. 

Woensdag 22 maart zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 

Huiswerk: 

Vrijdag24 maart: huiswerkboekje werkwoordpakket 12. 

 Fijn weekend en groeten van Henriëtte 

 

 

De jarige(en): 
17 maart Norah Kovacevic (2017) 1/2A 

17 Collin Loos (2013) 6 A 

17 Robin van Oostwaard (2013) 6 B 

18 Sepp van der Meer (2018) 1/2A 

19 Jop van den Boom (2014) 5 

19 Noud van Dijk (2016) 3 B 

20 Jenisha Narain (2013) 6 A 

23 Ise van Leijden (2016) 3 A 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


