Groep 2
Voor de voorjaarsvakantie heb ik aan de kleuters het prentenboek Het Letterwinkeltje
voorgelezen van Marianne Busser en Ron Schroder. Het letterwinkeltje gaat over Opa Brom
die een winkeltje heeft vol met letters. Grote en kleine letters,
letters van hout, van deeg, van papier enz.
Niet iedereen weet wat je nu eigenlijk met letters kunt doen.
Gelukkig kan Opa Brom dat heel goed uitleggen. Want hij weet
alles van letters, woorden en zinnen.
We hebben voor de voorjaarsvakantie een brief gekregen van Opa
Brom met de vraag of wij een letterwinkeltje in de klas willen
maken. Opa Brom is namelijk op vakantie gegaan
naar Spanje. De Letterwinkel is nu gesloten en
niemand kan meer letters kopen.
De kleuters waren meteen heel enthousiast. Samen hebben we bedacht
wat we allemaal nodig hebben voor onze letterwinkel en wie er spullen mee
kon nemen voor de letterwinkel. We hebben Opa Brom ook een brief
teruggestuurd om hem te laten weten dat wij een letterwinkel
in onze klas gaan maken. Na hard werken aan
de letterwinkel is deze afgelopen maandag
geopend. De kleuters kunnen hier fijn
spelen en spelenderwijs met letters en lezen bezig zijn.
Verder deden we allerlei activiteiten in de klas die met letters
te maken hebben. Dinsdagmiddag voor de voorjaarsvakantie
hebben we een letterwandeling gemaakt. We gingen buiten op
zoek naar letters. De kinderen zagen onderweg overal letters.
Ze waren niet meer te stoppen. We hebben er foto’s van
gemaakt en die hebben we op een groot vel papier opgehangen
in de klas, zodat ze het nog eens terug kunnen zien. Ook in de

school zijn we op zoek gegaan naar letters. Nog steeds vinden de kinderen overal letters in
de klas.
We hebben op allerlei manieren letters gemaakt met verschillende materialen. Het maken
van letters van klei was een favoriete bezigheid.
Vanaf afgelopen maandag zijn we gestart met het thema de boerderij. Zodra er bij de
dierenweide in Woubrugge kleine geitjes zijn geboren, gaan we met de groepen 1 en 2 hier
een kijkje nemen.
Voor het spelen in de bouwhoek zijn we op zoek naar knuffels van boerderijdieren die we
mogen lenen. Deze kunt u voorzien van naam inleveren bij juf Annelies. Alvast bedankt voor
het lenen!
Nieuws van groep 3 en groep 4
De vakantie is voorbij! Iedereen gaat weer hard aan het werk. We gaan deze maand met de
spreekbeurten beginnen in groep 3/4. De kinderen hebben 1 maart 2016 een informatiebrief
over de spreekbeurten meegekregen. Op het raam naast de klassendeur hangt een
intekenlijst met data. Wilt u daar de naam van uw kind op invullen? Het onderwerp van de
spreekbeurt mag ook later worden ingevuld.
Groep 3
Merkt u ook hoe hard het ineens gaat met lezen? De kinderen maken nu echt flinke sprongen
met lezen! We zijn deze week in groep 3 met kern 8 begonnen. Het blijft heel belangrijk om
ook elke dag thuis 10 minuten te lezen. Donderdag krijgen de kinderen de woorden
en verhaaltjes van kern 8 mee naar huis.
De nieuwe woordtypen van kern 8 zijn:
 woorden van één lettergreep die beginnen en eindigen met 2 medeklinkers zoals sterk;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -b of -d zoals web en goed;
 woorden van één lettergreep die eindigen op nk zoals bank;
 woorden van één lettergreep die eindigen op ch(t) zoals lach en bocht;
 woorden van één lettergreep die eindigen op -o, -a, -u, zoals sla, vlo en nu.
Groep 4
De kinderen van groep 4 hebben al heel wat tafels geleerd en mooie cijfers gehaald. Heel
knap!! We gaan deze week met de tafel van 4 beginnen.
Hierbij het overzicht van de toetsen:
Donderdag 10 maart
tafel van 4
Donderdag 17 maart
tafels van 3 en 4
Donderdag 24 maart
tafels van 3, 4 en 5
Donderdag 31 maart
tafels van 2, 3, 4, 5 en 10
Donderdag 7 april
tafel van 6
Donderdag 14 april
tafels van 5 en 6
Donderdag 21 april
tafels van 4, 5 en 6

’t Is (bijna) feest!
Het is bijna feest op Esselyckerwoude. De aanleiding hiervoor is dat het schoolgebouw dit
jaar 40 jaar op deze plek staat. Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan.
Op vrijdag 1 juli a.s. is het daarom feest op school. Om van deze dag echt een feestdag te
maken, moet er wel wat georganiseerd
worden. Nu leek het ons een goed idee
om u, als ouder, mee te laten denken
over deze dag.
Hebt u een leuke tip of een fantastisch
feestidee, laat het ons weten.
Voor degene, waarvan wij besluiten om zijn of haar idee/tip ten uitvoer te brengen, ligt er
een leuk cadeautje te wachten. Wij zijn reuzebenieuwd en kijken uit naar uw ideeën.
Stuur uw idee voor 25 maart a.s. aan: or@esselyckerwoude.nl of spreek één van ons aan op
school.
De ouderraad
(Mieke Vitters, Saskia van der Hulst, Marinda Slingerland, Jolanda Althuijzen)
Luizencontrole
Afgelopen maandag was er weer een luizencontrole. Gelukkig zijn er geen luizen gevonden.
Wilt u alstublieft uw kind/kinderen blijven controleren en zo nodig behandelen. Mocht u
luizen vinden dan willen we u vragen een berichtje te sturen aan de leerkracht en naar de
ouderraad: or@esselyckerwoude.nl. Er kan dan een extra luizencontrole gehouden worden.
Maandag 9 mei 2016, na de meivakantie, is er weer een luizencontrole.
De ouderraad
Nieuws van de TSO
Mocht u als ouder vragen hebben over uw kind op de TSO, schroom dan niet om mij te mailen
tso.wou@live.nl De mailbox wordt iedere dag door mij gelezen en ik zal u zo spoedig mogelijk
terugmailen.

Miranda Vons (TSO-coördinator)

Hockey tijdens de gymles en het RABO Jeugd Hockey Toernooi
Na de voorjaarsvakantie komen trainers van HC Alkemade hockeylessen geven
op de scholen tijdens de gymles. Dit vindt plaats in samenwerking met
sportcoach Frank Selier en de vakdocenten van de scholen. Tevens krijgt elk
kind op school in maart een flyer mee voor het RABOjeugdhockeytoernooi. Elk
kind dat het leuk vindt om een keer te hockeyen, wordt uitgenodigd om mee te
doen aan het RABO Jeugd Hockey Toernooi op 26 maart.
Het toernooi wordt voor de 14de keer georganiseerd op het Hertogsprak in
Rijpwetering en wel op paaszaterdag. Het programma is als volgt:

10.00 uur - 12.00 uur kinderen van groep 1 t/m 4 spelletjescircuit en toernooitje
13.30 uur – 16.30 uur kinderen van groep 5 t/m 8 toernooi met teams van 8 kinderen
Lijkt het je leuk, schrijf je dan in via jac@hcalkemade.nl. Je kunt individueel inschrijven
maar ook als team. Vermeld in je email: je naam, je groep en je school.
De inschrijving sluit op 20 maart 2016.
Na het RABOJHT kun je gratis meedoen aan de intro trainingen op dinsdag om 17.30
uur. Kijk voor meer informatie over Hockeyclub Alkemade op: www.hcalkemade.nl.
Belangrijke data voor de komende tijd
3 maart ’16
Groep 7/8 naar theater “Vlinder, een meisje zonder naam”
8 maart ’16
Reshare kledinginzameling
8 maart ’16
Informatieavond voor ouders van nieuwe leerlingen
9 maart ’16
Open dag voor ouders van nieuwe leerlingen én nieuwe leerlingen
16 maart ’16
Studiedag: alle leerlingen vrij
25 maart ’16
Paasvakantie (tot en met 28 maart 2016)
31 maart ’16
Verteltheater groep 5/6 “Braam-hak”






Bijlagen
Poster open dagen OBS Esselyckerwoude en De Kinderkring. Deze posters liggen ook
in de aula. U mag ze meenemen om thuis zichtbaar voor het raam te hangen.
Poster lammetjesdag 20 maart 2016
Affiche Oranjevereniging kinderoptocht 2016
Affiche Oranjevereniging Rabo dikke banden race 2016
Affiche Oranjevereniging Nolina dorpsloop 2016

www.esselyckerwoude.nl

esselyckerwijs@gmail.com

