Nieuwsbrief 28 mei 2021

Algemeen
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste periode van dit schooljaar breekt aan! Een periode waarin wij de
laatste lesstof opnemen en daarnaast ook met elkaar genieten van leuke en
gezellige momenten. Ook zijn de voorbereidingen voor het komend schooljaar
gestart. Een voorbeeld daarvan is het formatieplaatje voor komend jaar. Voor u
en de leerlingen natuurlijk fijn om te weten welke leerkracht voor welke groep
komt te staan. Half juni hopen wij u daarover te kunnen informeren!
Maar voor nu richten wij ons nog even op deze periode in dit schooljaar!
Mocht u na het lezen van de Eloyinfo nog vragen hebben, dan kunt u altijd even
contact met ons opnemen.

Eindcito
Groep 8 heeft de eindcito met mooie resultaten afgesloten. Resultaten die recht
doen aan de leerling, zodat zij hun vervolgstap op het voortgezet onderwijs goed
kunnen vervolgen.
Onze Cito eindscore van dit jaar is 538. Het landelijk gemiddelde ligt dit jaar op
534,5.
Hoewel wij uiteraard blij zijn met de uitslag, zijn wij voornamelijk trots op wat
elke individuele leerling behaald heeft!
De komende periode mogen zij zich richten op hun aflopende basisschoolperiode.
Zij zijn al hard aan het oefenen voor de musical en ook liggen er al mooie
plannen klaar om hen het mooie afscheid te geven dat zij verdienen.

Vakantie en vrije dagen
De schoolvakanties zijn al eerder bekend gemaakt, maar voor de zekerheid
hierbij nog even het overzicht:

Jaarlijks worden er studiedagen voor het team gepland. Alle leerlingen zijn dan
vrij. Voor het schooljaar 2021-2022 zijn deze studiedagen gepland op de
volgende data:
•
•
•
•

Donderdag
Maandag
donderdag
Dinsdag

30
15
24
19

september
november
februari
april

Daarnaast zijn álle leerlingen om 12.00 uur vrij op:
• Vrijdag
24 september
• Vrijdag
8 juli
De kleuters (groep 1 en 2) zijn tevens vrij op de volgende dagen:
•
•
•
•
•

Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

15 oktober
6 december
11 februari
25 maart
17 juni

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de ouderkalender waarop
verschillende belangrijke data staan. Denkend aan de komst van de
schoolfotograaf of de dag waarop wij op schoolreis gaan.

Verhuizing naar de Bouwhof
Nu de laatste periode van het schooljaar aanbreekt, komt ook het moment van
de verhuizing naar de Bouwhof dichterbij.
Afgelopen week zijn wij (samen met de ouderraad) begonnen met het opruimen
van alle zolders en magazijnen. Dit scheelt al een hele hoop bij het inpakken van
alle (school)spullen. Het verdere inpakken van alle materialen zullen wij pas in
de laatste 2 weken van het schooljaar doen. De verhuizing zelf zal plaatsvinden
in de laatste week van de zomervakantie. Dit zal met behulp van een
verhuisbedrijf gebeuren. Het nieuwe schooljaar beginnen wij dus in het gebouw
van De Bouwhof.
Natuurlijk zullen wij niet ongemerkt ons eigen ‘oude’ gebouw sluiten! Binnen de
gestelde richtlijnen en mogelijkheden zullen wij hier aandacht aan besteden.
Hierover wordt u op een later moment nader geïnformeerd.

Oproep!
Wij zijn op zoek naar iemand die een grote
garage, een loods of een bedrijfsruimte heeft voor
de opslag van onze 12 kerstbomen.
Zij hebben verder geen zorg of aandacht nodig,
enkel een droge plek waar zij vandaan gehaald
kunnen worden om te shinen met kerst!
Wie kan en wil ons helpen?
U mag mailen naar
j.versteeg@veluwseonderwijsgroep.nl

Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema: Dinosaurussen.
Wat was het spannend toen er ineens op maandag 10 mei een dinosaurus uit
een "ei" kwam.
We hebben verschillende dinosaurussen bekeken, gezien welke lichaamsdelen
een dinosaurus heeft, hoe opgravingen gaan, wat een archeoloog doet, we
hebben ze geteld, gesorteerd, nagebouwd met bouwmateriaal, geknutseld....
teveel om op te noemen.
Wat was het een geweldig thema.
We hebben ook een versje over een dinosaurus geleerd:
Het is donker, het is nacht.
Kom, we gaan op dinojacht.
We sluipen door het dino bos.
Pas op, pas op, ze lopen los.
Kom, we gaan op dino jacht.
We sluipen, kruipen fluisterzacht.
Kijk uit, daar zit een grote,
een met hele dikke poten.
Op vrijdag 4 juni sluiten we het thema Dinosaurussen af.
Op maandag 7 juni starten we met het thema "kriebelbeestjes". dit thema zal
doorlopen tot vrijdag 25 juni.
We gaan de verschillende kriebelbeestjes bekijken en misschien zelfs wel voelen
of ze ook echt kriebelen. We gaan ze sorteren ,tellen, onder een vergrootglas
leggen en nog veel meer.
We leren de letter g van glimworm en de t van tor

Agenda:
Op zondag 20 juni is het vaderdag.
Woensdag 23 juni is er nog een kleutervrije dag.
Op vrijdag 2 juli gaan de rapporten mee. Mocht u het rapport van Uw kind nog
thuis hebben wilt u dit dan mee naar school nemen.

Een kijkje in groep 1/2c

Groep 3
We hebben genoten van lekker veel vrije dagen en zijn aan het laatste stukje
van groep 3 begonnen. Met veilig leren lezen zijn we met kern 11 bezig. De
uitgebreide informatie staat in de vorige eloyinfo. We oefenen hard met lezen.
We lezen steeds langere zinnen en moeilijkere woorden. De kinderen zijn daar
reuzetrots op. De juffen natuurlijk ook! We proberen om in ieder geval AVI E3
(eind3) te behalen. Lekker veel leeskilometers maken op school en thuis helpt
daarbij.
Na kern 11 komt de afsluitende kern met als thema: "een wereld vol boeken".
In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het
Puddingboomplein terug in het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de
titel blijkt uiteindelijk de meester van groep 4 te zijn, die in de bibliotheek
boeken heeft verzameld voor het nieuwe schooljaar. Door dit verhaal en de
activiteiten in kern afsluiting ervaren de kinderen dat boeken hun wereld
verruimen en dat ze door boeken ontdekkingen kunnen doen. We stimuleren de
kinderen om na te denken over welke boeken ze willen lezen in de
zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten die met vakantie
te maken hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en speeltuin en
pretpark.
In deze kern lezen en spellen we geen nieuwe woordtypen meer.
De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten met het boekje
‘Toneellezen’, waarin ze allemaal een rol voor hun rekening nemen.
Met rekenen zijn we bij het laatste blok. We oefenen veel met het automatiseren
van de sommen t/m 10. Dit betekent dat de kinderen deze sommen uit hun
hoofd en snel weten. We oefenen dit met allerlei spelletjes en met
tempotoetsen.

Met wereldmoment werken we aan het thema "ruimte". En met talentmoment
gaan we aan de slag met muziek. I.v.m. de coronamaatregelen doen we dit deze
keer niet groepsdoorbroken.
Ook staan er deze periode nog een paar leuke activiteiten gepland. Op 18 juni is
het juffendag. De kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen. Wel
hun lunch. En op 25 juni is er weer een Eloydag.
We maken er nog een paar gezellig weken van.
Groetjes van de juffen
Groep 4
Rekenen
Bij het rekenen zijn we aan het einde van blok 3. Nog 1 blok te gaan en dan is
het boek van groep 4 uit. Daarnaast oefenen we iedere dag het automatiseren
van de tafels van 1,2,3,4,5 en 10. Door dit veel te oefenen, merken we dat we
met z’n allen steeds beter worden. Ook het digitaal klokkijken is iets wat veel
terug komt. Het zou fijn zijn als hier ook thuis mee geoefend kan worden!
Spelling
De spellingslessen zullen tot de zomervakantie vooral in het teken staan van
herhaling. Het is belangrijk dat de regels goed ingeslepen zijn en daarnaast ook
goed worden toegepast. We oefenen met woorden met drie verschillende
categorieën zoals het woord voorstelling. categorie 5, een -eer, -oor, -eur woord.
-oor, ik schrijf /oo/. categorie 10, een klankgroepenwoord. De klankgroep is
/ste/, de laatste klank is de /e/, dat is een korte klank en dan is de regel ‘ik
schrijf de /l/ dubbel. Categorie 2 een zing woord, net als bij ding dong.
Juffendag
Op 18 juni vieren we in de klas juffendag. De invulling van deze dag blijft nog
even een verrassing, maar het gaat zeker een gezellige dag worden. In de
ochtend zorgt juf Annelies voor wat lekkers, dus alleen een lunch meenemen is
voldoende.
Ik-spreekbeurt
De ik-spreekbeurten zijn in volle gang en wat doen de kinderen het goed. We
leren veel nieuwe dingen van onze klasgenoten en we zijn super trots op hoe
iedereen voor de klas durft te vertellen. Aan het einde van de spreekbeurt
worden en vragen gesteld, tips en tops gegeven.
Rapporten
We hebben bijna alle rapporten binnen, fijn! Voor degenen die het rapport nog
niet hebben ingeleverd, graag zo spoedig mogelijk inleveren.

Groep 5
De afgelopen weken hebben we weer veel gedaan in groep 5! We zijn bezig om
allemaal ons tafeldiploma te halen (tafels 1 t/m 10). Een aantal kinderen hebben
tafeldiploma A al behaald en gaan verder oefenen voor tafeldiploma AB, hier
zitten ook deelsommen in.
Er zijn veel oefenprogramma’s en apps om de tafels op tempo te oefenen. Ook
op Gynzy kids kunnen de kinderen thuis de tafeltrainer oefenen.
Het laatste thema van wereldmoment is ook gestart! Het thema is: Nederland
verandert vliegensvlug! Bij aardrijkskunde werken we over Oost-Nederland. Voor
natuur gaat het over lucht en bij geschiedenis werken we over de televisie en
computer.
Binnenkort krijgen de leerlingen ook de eerste Topo toets mee naar huis om
Nederland met de hoofdsteden thuis te gaan leren. De datum van de toets hoort
u zo snel mogelijk.
We hebben de afgelopen weken ook techniek les van juf Amber gekregen. Bij de
laatste les mochten de kinderen zelf een knikkerbaan bouwen! Dat vonden ze
fantastisch en de resultaten waren erg leuk geworden!
We hebben geluisterd naar een Godly play vertelling van Mariska Lutjes over
Pinksteren. Na het verhaal mochten de kinderen zelf iets maken over de
vertelling. Wat is deze groep toch creatief en wat waren er weer mooie
resultaten!
Ook de toets van Engels is geweldig gemaakt!
Er is een planning gemaakt voor de ik-spreekbeurten. Een (simpele) Powerpoint
is daarbij verplicht. Wilt u in de gaten houden of uw kind op tijd begint aan de
spreekbeurt? Ook zou het fijn zijn als uw kind het thuis een paar keer voor kan
doen.
Voor rekenen gaan we blok 3 afsluiten. We hebben het volgende in dit blok
geleerd:
- grote keersommen (4x38)
- delen met rest
- inhoud meten in dl
- oppervlakte en omtrek
In blok 4 ( het laatste blok van dit schooljaar) gaan we verder met:
- tafelsommen op tempo

- hoe lang moet je wachten in minuten aangeven
- Tot 2000 aanvullen
- Optellen en aftrekken tot 1000
- Schatten
Bij spelling leren de kinderen de laatste categorie van dit schooljaar en dat is het
tropisch-woord (categorie nummer 19). Ik hoor /ies/, maar ik schrijf isch. Alle
voorgaande categorieën blijven we herhalen.
Vanaf 7 juni zullen we de E5 Cito’s afnemen voor rekenen en spelling. Voor
kinderen die nog niet het gewenste leesniveau behaald hebben nemen we in die
week ook de Avi en DMT toets af.
Wilt u het portfolio van uw kind meegeven naar school? We hebben ze nog niet
allemaal gekregen.
Groeten,
Juf Mariska en juf Martine

Groepen 6

Juffendag
groep 6a en groep 6b
Vrijdag 18 juni
Lekkere lunch zelf meenemen, tussendoortje wordt voor gezorgd.
Meenemen: Leuke spelletjes om in de klas te spelen.
We maken er een gezellige dag van in onze eigen klas.
Wij hebben er zin in!
Groetjes,
Juf Milou, juf Tessa en juf Roos

Groep 7a
Leuke momenten van de afgelopen periode in groep 7a
Tessa
Ik vond bij elke pauze 10 tellen in de rimboe leuk. En ik heb mijn spreekbeurt
gehouden, dat vond ik heel leuk en ik had een goed cijfer gekregen, maar ik was
wel heel zenuwachtig.
Stacy
10 tellen in de rimboe spelen, ik vind het leuk en gezellig!
Marissa
Het fietsen met de klas naar de kerk was heel leuk, omdat we dat nooit eerder
hadden gedaan. Het was ook heel gezellig.
Iep
Ik vond het gezellig met de Koningsspellen. Er waren leuke activiteiten en het
was gezellig met de klas.
Eline
Ik vond 10 tellen in de rimboe heel leuk, want we kunnen het met z’n allen doen.
Indy
We hadden vrije tijd in de klas en dan mocht je op de laptop of iPad spelletjes
doen.
Aaron
De spreekbeurten vond ik leuk. Als je het zelf doet is het spannend, maar bij de
anderen is het leuk, want je ziet allemaal verschillende onderwerpen.
Bob
10 tellen in de rimboe en Snappet vond ik leuk, omdat we dat met heel de klas
deden.
Wouter
Tien tellen in de rimboe , want er deden ook meesters en juffen mee.
Raphael
Taal met Snappet, omdat dat veel fijner is als normaal taal. En 10 tellen in de
rimboe, omdat je dan lekker kan rennen.
Mats
Tien tellen in de rimboe, want dat doen we nu heel vaak en je krijgt een leuke
vibe.

Rosalyn
Ik vind de spreekbeurten heel leuk, omdat je dan wat leert van de onderwerpen.
Juul
Taal, we hebben vaak op de Snappet gewerkt. Met thuiswerken moest ik het op
mijn laptop, dat vond ik eigenlijk wel minder leuk. Gelukkig nu gewoon weer op
de Snappets.
Deniz
Ik vond 10 tellen in de rimboe leuk, lekker rennen en chaos.

Groep 7B
Bereid jullie voor op een iets wat sentimenteel stukje 😉
Ik wil namelijk gezegd hebben dat ik het mega gezellig heb dit schooljaar met de
groep.
We hebben een goede balans tussen hard werken en veel lachen.
Als ik deze koppies in de ochtend aankijk, dan heb ik zin in de lesdag!
We werken op dit moment aan de eind groep 7 doelen.
Daarnaast wil deze keer het woord aan de kids zelf geven:
Leanne: “Ik vond dit jaar super snel gaan.”
Nils: “Ik heb dit schooljaar veel plezier gemaakt.”
Lenn: “We hebben een gezellige klas en ze noemen mij vaak Jan Dries.”
Eve: “Het leren van het blokhandschrift is leuk om te leren.”
Anne Sophie: “Er worden veel grappen gemaakt in deze klas.”
Guus B: “Ik vind het leuk om met een Snappet te werken.”
Sem: “We hebben leuke dingen gedaan dit schooljaar, zoals Koningsdag.”
Mariana: “Het is hier gewoon altijd gezellig!”
Froukje: “We hebben bijna nooit ruzie met elkaar.”
Jordy: “Ik vind het leerzame lessen, zoals spelling werkwoorden.”
Gwen: “Het is een actieve klas, vooral buiten of met muziek.”
Niels: “We werken meestal erg hard en zelfstandig door aan de weektaak.”
Max: “Het is erg leuk om naar de spreekbeurten te luisteren.”
Groeten 7B en juf Karen

Groepen 8
De Eindcito is binnen en wat zijn we trots op onze leerlingen! Na al die jaren hard
werken hebben de leerlingen dit jaar een mooie eindscore van 538 behaald. Leuk
om te weten is, dat dit boven het landelijke gemiddelde is van 534,5.
Verder zijn we in volle gang bezig met het oefenen van tekst, liedjes en dansjes
die bij onze musical horen. Onze musical "Help, we zijn het bruidspaar kwijt" is
een musical vol grappen en leuke scenes. Dit jaar zullen we er een film van laten
maken.
Op donderdag 27 mei hebben we een bezoek aan de O.L.V. Kerk gebracht.
Eindelijk weer eens een excursie op de fiets.

