
 

 
 

 
 

Nieuwsbrief 2 september 2022 
 

 

 

 

Belangrijke data 

• Kennismakingsgesprekken in week 36, 37 en 38 (vooraf inschrijven via

  Parro) 

• Schoolreisje groep 5 t/m 8 maandag 5 september 

• Schoolfotograaf dinsdag 13 september (geen gymles) 

• Studiedag 14 september ALLE LEERLINGEN hele dag VRIJ 

• Prinsjesdag = Hoedjesdag dinsdag 20 september 

• Schoolreisje groep 1 t/m 4 vrijdag 23 september 

• Studiemiddag (Congres voor gehele Veluwse Onderwijsgroep) donderdag  

29 september ALLE LEERLINGEN VRIJ vanaf 12:00 uur 

• Kinderboekenweek & Dag van de Leraar woensdag 5 oktober 

• Verschijnen Eloyinfo 2 vrijdag 7 oktober 

 

 

 

 

http://www.eloyschool.nl/
http://www.eloyschool.nl/


 

 

 

  
 

Start van schooljaar 2022-2023 

Vorige week maandag was het dan zover! De broodtrommel mocht weer uit de 

kast en de schooltas mocht weer worden opgezocht. Het nieuwe schooljaar stond 

voor de deur. Voor de een was het heel spannend om voor het eerst naar school 

te gaan en voor de ander was het de start van het laatste jaar op de Eloy. 

Kortom, ieder heeft zijn eigen verhaal!  

Zo nu aan het einde van de tweede schoolweek, kijken wij als team heel erg 

tevreden terug op de start van dit schooljaar. Gelukkig waren (bijna) alle 

kinderen er. Heel veel gezichten keken ons erg blij en ontspannen aan. En veel 

klasgenoten genieten weer van het samen zijn, werken en spelen. Een 

compliment voor ons allen, voor alle leerlingen, voor alle ouders en voor alle 

juffen & meester! Dit moet wel de start zijn van een fijn schooljaar samen, 

waarin we graag met elkaar in verbinding staan. 

 

Klassenouders 

Wij zijn erg blij dat elke groep twee enthousiaste klassenouders heeft gevonden!  

Als klassenouder heb je een aantal taken: 

• Kort lijntje met de leerkracht bij vragen of activiteiten die klas gerelateerd 

zijn 

• Aanspreekpunt voor ouders uit de klas bij activiteiten  

• Werken vanuit het verlengde van de ouderraad 

• Praktische hulp voor de klas wanneer daar vraag naar is of het organiseren 

van die hulp 

 

Belangrijke punten: 

• Leerkracht van leerjaar beslist zelf wie hij of zij vraagt. De voorgaande 

leerkracht doet een suggestie, maar kan niet beslissen. 

• Per gezin is 1 ouder te benaderen voor klassenouder 

• Een klassenouder kan max. 2 keer achter elkaar gekozen worden 

• Er zijn 2 klassenouders per groep 

• Aan het begin van het jaar wordt een bijeenkomst gepland voor alle 

klassenouders. Hier is in ieder geval één van de twee klassenouders bij 

aanwezig. Ook OR voorzitter, Richard Beumer en de directeur, Chantal de 

Grutter, zijn hierbij aanwezig. 

 

Nieuwbouw 

Wellicht is u de bedrijvigheid wel opgevallen op de bouwplaats. De afgelopen 

twee weken zijn de bouwhekken op de bouwplaats vervangen voor de 

bouwhekken van de aannemer die straks de bouw van onze school gaat 

realiseren. Dit betekent overigens nog niet dat de aannemer ook gaat starten 

met de bouw. Dit kan uiteraard pas, als alle betrokken partijen (team, ouders, 

kinderen, buurtbewoners) zijn geïnformeerd en de vergunning is verleend. 

Tijdens de startvergadering is het team meegenomen in het definitieve ontwerp 
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van daltonschool Eloy middels beeld en verhaal. Op dit moment zijn wij druk 

bezig met het opnieuw monteren van een eerder opgenomen filmpje over de 

nieuwbouw die wij met u en de leerlingen gaan delen. Voor u en buurtbewoners 

zullen we dit ook middels een schriftelijke uitleg toelichten. Wij hebben hier wel 

even wat voorbereidingstijd voor nodig en hopen u medio september met trots 

onze nieuwe school te laten zien. 

Prinsjesdag Hoedjesdag  

De 3e dinsdag in september is het Prinsjesdag! Ook op daltonschool Eloy 

besteden wij daar aandacht aan. Naast de uitleg van Prinsjesdag in alle groepen, 

mogen de leerlingen deze dag met een hoofddeksel naar school komen. Hoedjes, 

petjes, mutsen….het mag allemaal! Met elkaar maken wij er een mooie dag van. 

Mini Bridge 

Zit jouw kind in groep 6, 7 of 8 en houdt het van uitdagende denkspelletjes. Dan 

is dit misschien iets voor hem/haar! De Apeldoornse Bridge Federatie (ABF) heeft 

contact gezocht met onze school om te kijken of er animo is om de leerlingen 

van de bovenbouw een cursus mini-bridge aan te bieden. De cursus zal op een 

nog nader te bepalen dag na schooltijd plaatsvinden. De leerlingen krijgen 

ongeveer 10 lessen van 1 a 1,5 uur waarin ze de theorie aangeboden krijgen en 

in de praktijk met en tegen elkaar gaan oefenen. Dit alles onder begeleiding van 

vrijwilligers. De kosten voor deelname zijn 5 euro per persoon, hiervan worden 

de werkboeken aangeschaft. Mochten er ouders, opa’s, oma’s of anderen zijn die 

dit al kunnen spelen en het leuk vinden om te helpen dan zijn zij ook van harte 

uitgenodigd aan te sluiten. Op de website van de ABF kan je meer lezen over 

bridge. www.bridgeninapeldoorn.nl Mocht uw zoon of dochter interesse hebben 

om mee te doen zou u dit dan uiterlijk maandag 5 september willen laten weten 

door een mail te sturen naar a.kneijnsberg@veluwseonderwijsgroep.nl Bij 

voldoende animo kunnen we dan de meest geschikte dag uitzoeken. Wij hopen 

dat er veel leerlingen enthousiast zijn en aan willen sluiten! 

Gratis lidmaatschap bibliotheek 

Vandaag hebben de kinderen een brief meegekregen vanuit Coda. Met dit 

formulier kunt u via school een gratis Coda bibliotheek pas aanvragen voor uw 

kind(eren). Met deze pas kunnen ze gratis materialen/boeken bij de bibliotheek 

of de boekenbus lenen en gratis naar het Coda museum. Mocht u interesse 

hebben, wilt u dan het ingevulde formulier voor 16 september 2022 bij de eigen 

leerkracht inleveren? Alvast bedankt! 
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Nieuws uit de groepen 
 

Groepen 1/2  

 
Wie ben ik  
Wat gaat de tijd snel. De eerste twee schoolweken zijn alweer voorbij. De 

afgelopen weken en de komende week, werken we rond het thema ‘Wie ben ik’.  
We leren elkaar kennen, doen spelletjes samen en maken nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes.  De afgelopen weken waren erg gezellig. We hebben kanjerspellen 
gedaan, gerekend en de eerste letter geleerd.   
     

Letters  
In de groepen 1/2 bieden we bij elk thema 2 letters aan. Het doel hiervan is om 

de kinderen kennis te laten maken met de letters, woorden en zinnen en de 
geschreven taal.  Wij leren de kinderen bij de letters de klankgebaren. De 
klankgebaren zijn een ondersteuning bij het leren lezen en spellen.   
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De letters die wij tijdens dit thema aanbieden zijn de i van ik en de m van mens. 

Wij spreken deze letter fonemisch uit. In de onderstaande afbeelding kunt u de 
klankgebaren zien.   

 

 
Inloopmoment   
Het was leuk om te zien hoe goed de kinderen kunnen vertellen over wat er 

allemaal gebeurt in de klas en wat fijn dat de ouders goed vragen stellen aan 
hun kind om meer te weten te komen over groep 1/2.   

 
Engels  

De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels aangeboden. Op school hebben wij 
veel Engelse spelletjes. Wij zijn opzoek naar ouders die het leuk vinden om eens 
in de twee weken in kleine groepjes deze Engelse spelletjes met de kinderen te 

spelen. Mocht u dit leuk vinden dan kunt u contact opnemen met de juf van uw 
zoon/dochter.  

   
Voor in de agenda:    
13 september: Schoolfotograaf   

14 september: Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag    
23 september: schoolreisje naar Monkey Town.   

5 oktober: start Kinderboekenweek.   
   
 

Groetjes,  
De kleuterjuffen  

 
Een kijkje in …  
Ook dit jaar nemen we wekelijks een kijkje in een kleutergroep. Dit schooljaar 

mag groep 1/2a het spits afbijten.  
Wat is zo’n eerst schoolweek altijd spannend. Het was voor iedereen even 

wennen. Voor sommige kinderen was alles nieuw en voor sommige kinderen was 
al veel bekend. Dat was fijn want zo konden de nieuwe kinderen en de nieuwe 
juf goed geholpen worden!   

Wij leren elkaar steeds meer kennen. De beginweken van het schooljaar zijn 
goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. Daarom 

noemen wij de eerste schoolweken de goudenweken. De afgelopen weken lieten 
wij elke dag een goudenballon knallen, hierin zaten groepsvormende activiteiten 
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en activiteiten om elkaar en de klas beter te leren kennen. Zo gingen wij 

knallend het nieuwe schooljaar in.   
   

Maar wij hebben natuurlijk nog veel meer gedaan…   
• Er zijn mooie taarten gemaakt voor de verjaardagskalender.  
• Wij speelden met de verteltafel het verhaal van Kikker is kikker na.  

• Wij leerden steeds beter de klas kennen, dat is handig als wij dingen 
zoeken en met het  

       opruimen.  
• Met rekenen zijn we druk bezig om de getallen te herkennen en de 
vormen.   

• We zijn druk aan het oefenen met onze naam schrijven.  
• En met Engels leerden wij hoe je jezelf kan voorstellen en tellen tot 10.  

        

 
 
Groetjes de kinderen van groep 1/2a   
De volgende Eloyinfo geven wij u een kijkje in groep 1/2b  

 
Groep 3 

De eerste 2 weken in groep 3 zitten erop. Wat hebben we al hard gewerkt. Voor 
uw kind is een heel spannend schooljaar aangebroken; het leert nu lezen, 

schrijven en rekenen! Ze hebben een eigen plekje aan een tafel met eigen 
laatjes en spulletjes. Veel nieuwe indrukken opgedaan en best veel luisteren en 
stil zitten. Maar wat doen ze het goed!   

De komende weken hopen wij u samen met uw kind even persoonlijk te spreken 

om elkaar beter te leren kennen en te kijken waar we dit jaar aan gaan werken. 
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De momenten voor de kennismakingsgesprekken zijn open gezet, u kunt zich via 

Parro inschrijven. 

Graag voor die tijd het kennismakingsformulier van uw kind inleveren bij de juf. 

 

                                                            

 

                                                     

Met lezen zijn we gestart met de eerste kern. Uw kind maakt via het verhaal bij 

deze kern kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen 
op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op 
het plein op zoek naar deze letter. Wat leert uw kind in kern start? De kinderen 

leren de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken 
en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters 

en schrijfletters. Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern 
is afgelopen, mag het werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat 
het werkboekje bij kern start volledig in kleur is, passend bij de feestelijke start 

van het schooljaar. Vanaf kern 1 hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) 
alleen de kleur van de kern. Dit geeft de oefeningen een rustige uitstraling. 

Volgende week starten we met kern 1 met het thema “beestenboel”. In kern 
start leerden we opa, Kim en Sim al kennen. Opa heeft een verzinselspet. Als hij 
die op heeft, kan hij prachtige verhalen vertellen. Dit keer vertelt hij over Trien 

en Troela, die in de supermarkt eitjes willen kopen. Maar de supermarkt is 
gesloten. In hun zoektocht naar een ei komen ze onder andere in de dierentuin 

en een dierenwinkel en eindigen ze in de kippenren.  In kern 1 leren de kinderen 
de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern kunnen 
ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje 

Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden 
die bestaan uit een (medeklinker)-klinker- (medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en 

‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. 
 
U heeft ook de inloggegevens voor ‘Zoem’ (lezen) op de computer ontvangen. 

Uw kind kan daarmee als hij/zij wil ook thuis oefenen met lezen en spellen.  
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Met rekenen zijn we druk aan het werk op Snappet. Wat hebben we hier al veel 

over geleerd! De kinderen weten steeds beter hoe het werkt en hoe ze hun 
fouten kunnen verbeteren. 

We zijn vooral bezig geweest met de getallenlijn t/m 20, het koppelen van 
hoeveelheden aan de getallen, het structureren van de getallen, sprongen maken 
van 2 en de begrippen meer, minder, evenveel, breedste, hoogste, 

klein/kleiner/kleinst. Deze begrippen vormen de basis voor het latere optellen en 
aftrekken t/m 10. Ook leren we de cijfers schrijven in het cijferschrijfschrift.   

Verder staan er nog een aantal leuke activiteiten gepland de komende weken. 

Natuurlijk het schoolreisje 23 september en vrijdagmiddag 7 oktober hebben de 
klassenouders een leuke middag bedacht voor alle ouders en kinderen van groep 

3. We hopen dat u deze middag vrij kunt houden in de agenda. 
 
Groetjes juf Tessa en juf Mirjam  

 

Groep 4 
De kop is er af en we hebben een gezellige start gehad. Wat kunnen de kinderen 

al goed zelfstandig werken en wat weten ze al veel. We hebben veel 
kennismakingsactiviteiten gedaan. Op de weektaak was dan ook ons eerste ik 
doel: Ik kan goed samenwerken. 

Dit jaar zijn we gestart met Snappet. Wat knap dat veel kinderen al goed weten 
hoe het werkt. Het is mooi om te zien dat iedereen aan het doel werkt op zijn 

eigen niveau.  
We zijn druk bezig met spelling en rekenen. Ook aan het lezen besteden we veel 
aandacht. Dit hebben de kinderen vorig jaar in groep 3 geleerd en deze lijn 

zetten we nu door. Het is belangrijk om zo veel mogelijk leeskilometers te 
maken.  

Met schrijven beginnen de kinderen de komende periode aan de hoofdletters. De 
Hoofdletter A, B en C hebben de kinderen al geleerd. 

Met rekenen blijven de splitsingen en de getal plaatsing op de getallenlijn 
belangrijk. Ook zijn we gestart met de tafelsommen. Voordat we de tafels gaan 
‘stampen’ is het belangrijk dat we goed weten wat nou zo’n tafelsom betekent.   

Want wat is nou het verschil tussen 2x3 en 3x2. 2x3 zijn bijvoorbeeld 2 zakjes, 
met ieders 5 snoepjes. Dus 3+3. 3x2 zijn 3 zakjes met ieders 2 snoepjes dus 

2+2+2.  
Daarnaast zijn we bezig met de analoge klokken van hele en halve uren. In de 
loop van het jaar gaan de kinderen ook kennis maken met digitale tijd.  

 
 

 
 
 

Op onderstaande posters ziet u waar  
we voor rekenen en spelling in dit blok mee  

aan de slag gaan. 
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Daarnaast hebben we ook nog nieuwe vakken als Estafette (technisch lezen), 

Beter Bijleren (begrijpend lezen) en Taal in beeld (taal op de Snappet). 
Groeten, 
meester Justin en juf Anjo 
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Groep 5 

In groep 5 hebben we twee fijne opstartweken gehad.  
In de eerste week stond vooral het kennis maken met elkaar centraal en een 

goede basis creëren voor de rest van het schooljaar. De tweede week hebben we 
meer geleerd over de verschillende vakken en lessen. We hebben verschillende 
samenwerkingsactiviteiten of kennismakingsspellen gedaan.  

 
 

  
 

De eerste dag hebben veel kinderen een voorwerp meegenomen van de vakantie 
om aan de hand van het voorwerp te kunnen vertellen. Hier hebben we ook een 
spel mee gespeeld waarbij er goed geluisterd moest worden. De zelfgemaakte 

blauwe tegeltjes over deze opdracht zijn te vinden in de hal bij groep 5. 
Daarnaast hebben alle kinderen ook een verjaardagskalender gemaakt die nu in 

de klas hangt.  

http://www.eloyschool.nl/


 

 

 

  
 

 
 

Tot slot zijn we natuurlijk ook weer naar de gym gegaan. Dit schooljaar een 
nieuwe juf, namelijk juf Laura. We hebben al verschillende spellen gespeeld. 

  

 
 
Het waren twee geslaagde eerste weken!!! 

Groeten van groep 5 en juf Anna 
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Groep 6 

De eerste dag in het nieuwe schooljaar. Altijd weer spannend, zowel voor de juf 
als de kinderen. Nieuw lokaal, nieuwe regels, afspraken en routines in groep 6. 

Nu na 2 weken in groep 6, zijn wel al veel meer gewend.  
 
Naast elkaar (beter) leren kennen, hebben we ook al hard gewerkt de afgelopen 

2 weken.  
Tijdens de spellingslessen worden alle categorieën die tot en met groep 5 

aangeboden zijn herhaald. Hoe zat het ook al weer met alle categorieën en de 
regels die daarbij horen? 
Tijdens de reken- en taallessen hebben gewerkt op Snappet. Na twee weken 

school kunnen alle kinderen al plussommen onder elkaar rekenen. Heel knap! De 
komende weken leren we ook hoe we dat met minsommen moeten doen.  

 
Elk schooljaar starten we met de Gouden weken. Dit zijn de weken om elkaar 
beter te leren kennen. Schoolbreed wordt hier een thema aangekoppeld. Dit 

schooljaar is dat ‘Luisteren’. Alle groepen hebben tegeltjes gemaakt met een 
zin/spreuk/wijsheid over luisteren. Heeft u ze al zien hangen in de school? Hierbij 

een kleine impressie van groep 6.  
 

                     

 
 
Op naar een fijn en leerzaam schooljaar met elkaar!  

 
Groetjes  

Juf Vivian 
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Groep 7 

We zijn gestart!  

Het waren twee leuke eerste weken waarin we gelachen 

hebben en hard gewerkt.  

Work hard, play hard.  

Op de foto’s hieronder zie je 2 Drenthe lessen en 

zomaar wat leuke momentjes! 

Graag ontvang ik van jullie het ingevulde 

kennismakingsformulier voorafgaande aan het kennismakingsgesprek.  

Groeten Karen 
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Tijdens de Drenthe lessen heb ik een spannend verhaal verteld. De kinderen 

mochten tijdens de taalles hier een tekst over schrijven. Dit zijn de verhalen van 

Annelot: 

Ellert en Brammert 

Er was eens een meisje genaamd Marieke, ze woonde in Drenthe in Orvelte. In 

de avond in ging ze een wandeling maken in het heideveld. En toen ze ging 

wandelen kwam ze uiteindelijk bij een hol die alleen zij zag. Ze rende naar huis 

en ging slapen. De volgende ochtend om 5uur ‘s ochtends stond ze op en ze ging 

terug naar het hol ze naam een kijkje en ging naar binnen opeens zag de twee 

reuzen genaamd Ellert en Brammert. Ze waren rovers dacht Marieke. En gingen 

net naar buiten om te roven Marieke kon zich nog maar net verstoppen achter 

een boom. Maar ze gingen niet roven, ze gingen naar buiten met een draad en 

een belletje. Ze spanden het draad op het pad van het heideveld en hingen het 

belletje aan het draad bij het hol als er dan iemand tegen aan liep ging het 

belletje rinkelen en namen dan het persoon of dier mee naar het hol. Marieke 
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ging naar huis en toen ze begon te rennen...... hoorde ze het belletje rinkelen ze 

hoorde een zware stem en grote voetstappen en opeens werd ze opgetild door 

de grote reus en werd meegenomen naar hun hol. Ze zat voor de twee reuzen en 

ze zeiden dat ze nu hun dienstmeisje was en ze moest het huishouden doen en 

hun baarden scheren. De volgende morgen moest ze gelijk aan het werk, want 

ze moest de baarden van Ellert en Brammert gaan scheren en tijdens het 

scheren met het mes sneed ze het hoofd van Brammert eraf en rende naar haar 

huis, voordat Ellert het door had. Toen ze bijna thuis was hoorde ze Ellert al 

aankomen met een bijl snel ging ze naar haar deur en deed de deur dicht Ellert 

maakte nog een kras in de deur maar gelukkig was Marieke al binnen. Dat was 

dan! 

HET EINDE 

 

Groepen 8 
We zijn goed gestart met de gouden week. Dit is een week die in het teken staat 

van kennismaken. Het thema van de gouden week dit jaar was luisteren. De 
kinderen hebben een tegeltje versierd en hierop een spreuk bedacht over dit 
thema. Ze hangen in de hal bij onze klas. Ook hebben we samen klassenregels 

opgesteld en wat leuke kennismakingsactiveiten gedaan.  
Ondertussen zijn de meeste ouders in de klas geweest om een kijkje te nemen in 

de klas. De kinderen hebben hun plekje laten zien en hun werkboeken laten zien. 
 

Ook zijn we al direct hard aan het werk gegaan. Volgende week begint ook 
wereldmoment weer. De kinderen hebben zich al ingeschreven voor de lessen.  
 

De rekenlessen maken de kinderen op hun Snappet. Zij gebruiken daarnaast hun 
kladschrift om de berekeningen op te maken. Zo kunnen wij goed zien hoe de 

kinderen de sommen uitrekenen en waar ze nog hulp bij nodig hebben.  
 
We hebben ook het eerste huiswerk meegegeven. De kinderen hebben een 

pakketje van rekenen en van taal in hun huiswerkmap zitten. Per week schrijven 
ze in hun agenda wat het huiswerk van die week is. Ze kunnen dit zelf inplannen. 

Op woensdag bespreken we het huiswerk in de klas. De kinderen moeten dan 
hun huiswerkmap weer meenemen naar school.  
 

Op parro staat een filmpje waarop te zien is hoe de kinderen een streksprong 
maken. Ze hebben allemaal een 10 gekregen voor deze opdracht! 

 

Maandag gaan we op schoolreisje naar Bussloo. De kinderen uit groep 8 gaan 

daar voetgolfen. Dit is hetzelfde principe als gewoon golfen, dus de bal in het gat 

bij de vlag zien te krijgen in zo min mogelijk pogingen, maar dan met een groter 

gat, een voetbal en je benen in plaats van een golfclub. Je hoeft hier dus niet 

voor te kunnen voetballen. Daarnaast gaan we lekker lunchen en spelen op het 

strand en in het water. Vergeet dus geen handdoek en extra kleding mee te 
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geven! De kinderen mogen tot aan de boeien het water in. Dit is ondiep water. 

Het wordt lekker weer en we gaan er een leuke dag van maken! 

Binnenkort zullen we ook een gezellige klassenactiviteit organiseren. Hierover 

hoort u later nog meer. 

Ook kunnen jullie je inschrijven voor de kennismakingsgesprekken via Parro. 

Willen jullie eraan denken de briefjes voor de kennismakingsgesprekken van te 

voren bij ons in te leveren? Alvast bedankt! 

We hebben heel veel zin een productief, fijn en gezellig jaar met deze groepen 8! 

Voor nu een fijn weekend! 

 

Groetjes juf Renate, juf Pauline en juf Milou 
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