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Algemene informatie: 
                                                                                                                       

Vacature MR (Medezeggenschapsraad) 
 Eind van dit schooljaar neemt Jaap Kooistra (voorzitter MR) afscheid van de MR Elckerlyc.  
Dit houdt dus in dat er een vacature ontstaat bij de oudergeleding van de MR. 
  
In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft 
vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken. Onderwerpen 
die onder andere de revue passeren zijn andere schooltijden, de ICT-agenda, het formatieplan en 
de schoolbegroting.  
 
De oudergeleding van de MR Elckerlyc bestaat uit een 3-tal ouders (Sander van der Meer 
(secretaris.), Annelies Castelein en Jaap Kooistra (voorzitter) en een 3-tal teamleden (Ester 
Hartgers, Carla Loonstra en Erwin Lebbink).  
Vanuit de huidige oudergeleding zal Sander van der Meer, ingaande het nieuwe schooljaar, het 
voorzitterschap van Jaap Kooistra overnemen. 
Door deze verschuiving ontstaat de volgende vacature:  
 

“Secretaris MR-oudergeleding Elckerlyc (M/V)” 
 
Naast dat je een van de drie oudervertegenwoordigers bent, heeft de secretaris nog een specifieke 
(extra) rol. De secretaris beheert de planning, agendering en notuleert tijdens de MR-
vergaderingen (ca. 6 per jaar). De MR-agenda wordt periodiek aangepast aan de op dat moment 
spelende actuele vraagstukken waarover gestemd c.q. advies moet worden uitgebracht. 
  
Voor het aanmelden of nadere vragen kunt u het volgende emailadres gebruiken: 
mrelckerlyc@ssba.net 
In de mail graag de contactgegevens en een korte motivatie waarom u graag een van de 
vertegenwoordigers bent vanuit de ouders en waarom u denkt een goede aanvulling op het huidige 
MR-team te zijn. 
  
De vertegenwoordigers van de ouders zijn in formele zin verkozen.  
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er bepaald of verkiezingen noodzakelijk zijn en hoe 
dit wordt vormgegeven.  
  
Indien u meer wilt weten over medezeggenschap kunt u www.infowms.nl raadplegen. 
 
U kunt zich aanmelden tot 2 april a.s.  
  
Met een vriendelijke groet, 
 Jaap Kooistra 
Voorzitter MR Elckerlyc 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
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Weekagenda: 

 

maandag  12-03 Na schooltijd: SMT-vergadering. 
’s Avonds: informatieavond voor personeel en MR-leden i.v.m. de 
nieuwbouwplannen. 

dinsdag  13-03 * 

woensdag  14-03 * 

donderdag  15-03 BMT-vergadering: directeur afwezig. 
Na schooltijd: schoolbezoek Raad van Toezicht (Maryse Knook). 

vrijdag  16-03 Vandaag krijgen de kinderen hun schriften en werkboekjes ter inzage mee 
naar huis. Wij zien de spullen maandag graag weer terug op school. 
De toneeldag van vandaag wordt verzet. 
Verzending nieuwsbrief nummer 26 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Hoi allemaal,  
Na een leuke vakantie met veel ski- en ijspret zijn we gezellig gestart op school. We hebben leuke 
verhalen gehoord!  
Deze week zijn wij begonnen met het thema "Lente/Pasen". Gelukkig werkt het weer ook goed 
mee. De school is ook leuk in lentesfeer.  
Wij hebben mooie kippen gemaakt van onze handen en een vaas versierd. Volgende week maken 
wij de vaas af met zelfgemaakte bloemen. Ook hebben wij het over de dieren en kroost gehad. Hoe 
noemen wij het kind van een koe? Vraag het maar aan uw kind. 
De letter van de week is de b van boek. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Voor de vakantie hebben wij de skill probleemoplossend vermogen afgesloten. Samen met een aan 
ons gekoppelde groep hebben wij een oplossing voor een probleem uit de groep gevonden en 
gepresenteerd. 
Volgende week dinsdag 13 maart is juf Demi helaas afwezig in verband met een begrafenis. Juf 
Marja en juf Marjan zullen die dag voor de groep staan.  
Graag willen wij nogmaals een oproep doen voor (grote) kleding ter verschoning.  
In groep 1/2a zijn David en Joy gestart. Wij wensen hun veel plezier op de Elckerlyc.  
 
Fijn weekend,  
De kleuterjuffen 

10-minutenavonden: 
Vandaag hebben de kinderen de uitnodiging voor de 10-minutenavonden van 19 en 22 maart 
meegekregen. Bij deze nieuwsbrief is tevens de schoolplanning van de 10-minutenavonden 
gevoegd. 
Vrijdag 23 maart krijgen de kinderen hun rapport mee. 
 
Nationale Voorleesdagen: 
Afgelopen zaterdag 17 februari heeft onze voorleeskampioen, Yasmin uit groep 8, meegedaan met 
de kwartfinale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Yasmin is niet door naar de volgende ronde, 
maar heeft wel een welverdiende boekenbon in de wacht gesleept.  
Goed gedaan, Yasmin! 
 
Voorjaar: 
Na de gezellige winterse taferelen ziet de school er nu weer fris en vrolijk uit in lentesferen! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Groep 3: 
Na een echte winterse vakantieweek met skiën, schaatsen, spelen, pyjamadagen, zwemmen, 
logeerpartijtjes (en nog veel meer), viel de overgang naar het “schoolse leven” niet voor alle 
kinderen helemaal mee. We hebben dan ook extra veel gedanst, gezongen en bewogen tussen de 
lessen door. Halverwege de week zat het ritme er gelukkig weer aardig in!  
Met VLL zijn we bezig met de afronding van kern 8. Met rekenen hebben wij onder andere gewerkt 
met getallen boven de tien: 17=10+7, 17=7+... , 20=10+... etc.  
Juf Willemijn had een leerzame, leuke les met playmobilpoppetjes over plaatsbepaling. Zie jij 
hetzelfde wat ik zie? Hoe kan dat? En.. hoe ziet jouw slaapkamer er van bovenaf uit? Dat bleek nog 
niet zo eenvoudig. 
Vier kinderen uit de groep doen volgende week donderdag mee met de Kangoeroe wedstrijd: de 
grootste en leukste reken- en wiskundewedstrijd van Nederland! 
Tot binnenkort tijdens de rapportgesprekken. 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 

 

Groep 4A en B: 
In de groepen 4 gaan we volgende week beginnen met de boekenbeurten. De kinderen hebben 
informatie mee naar huis gekregen. Om ze een beetje te helpen hebben Seth en Dunya een 
voorbeeld boekenbeurt gedaan bij ons in de klas. Dank jullie wel daarvoor!  
Het is fijn als u uw kind een beetje wilt begeleiden, want het blijft toch wel een beetje spannend!  
Verder oefenen we iedere dag de geleerde tafels en de spellingsregels. Dit gaat al steeds beter! 
 
Fijn weekend! 
De leerkrachten van groep 4. 

 

Groep 5: 
De kinderen, die vorige week op vakantie waren, zijn gezond thuisgekomen. De andere kinderen 
hebben genoten van het winterse weer in Nederland. 
Alle boekenbeurten zijn geweest. Het was leuk om te zien en te horen hoe enthousiast de kinderen 
vertelden over hun boek. 
Deze week zijn wij begonnen met de training om een goede sfeer in de klas te bevorderen. Deze 
week werken de kinderen eraan hoe zij kunnen laten zien dat zij aandachtig naar iemand luisteren. 
Het is fijn om te zien dat alle kinderen hier serieus mee bezig zijn.  
Vrijdag 16 maart gaan de schriften mee naar huis. Een grote schooltas of plastic zak is dan handig. 
Maandag 19 maart hebben de kinderen een topo-toets. Ze moeten vooral de onderstreepte grote 
steden goed leren. Bij de toets zal er naar tien worden gevraagd. De provinciehoofdsteden kennen 
we al en worden gelukkig niet gevraagd. 
 
Groeten, 
Juf Yvonne en meester Raoul 
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Groep 6: 
Deze week hebben we elkaar Tops en Tips gegeven tijdens de taallessen. Dit deden we al na het 
houden van een boekenbeurt, maar nu ook tijdens taal. We schreven samen een recept om zelf een 
"drol" te maken: "Poep onder de loep". Je schrijft op wat je nodig hebt en hoe je te werk gaat. We 
beoordelen de recepten van elkaar. Als het in orde is "Houden zo!" en als het niet in orde is 
"Doorspoelen!" 
Tijdens rekenen moesten we delen met geld. Best lastig! 4 pizza's kosten 22 euro, maar wat kost 
dan 1 pizza? 
Inmiddels hebben we geluisterd naar de laatste boekenbeurt voor het 2e rapport. Volgende week 
maken de juffen de rapporten. Die worden eerst met de kinderen besproken en daarna met de 
ouders tijdens de 10 minutenavonden. 
Vrijdagmiddag is een aantal kinderen naar Huize Jacobus geweest om te helpen met taarten 
versieren. Lekker hoor en goed gedaan allemaal. 
 
Huiswerk: maandag 12 maart toets Aardrijkskunde Hoofdstuk 4. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 

 

Groep 7: 
Na een koud weekje vrij, leek het deze week wel lente! We hebben dan ook meteen onze ramen in 
lentesfeer beplakt. Het ziet er vrolijk en gezellig uit. Er werd goed samengewerkt bij deze opdracht. 
Bij juf Marja hebben de leerlingen deze mooie werkstukken gebruikt voor de rekenles breuken en 
procenten. 
De rekentoets hebben we deze week ook gedaan en dat ging prima. Sommen omrekenen van m2 
naar cm2, dat is toch nog wel lastig. Het rekenen met procenten en korting ging goed! Ons 
taalhoofdstuk gaat over helden. Volgende week gaan we odes schrijven voor onze helden. 
 
Alle spreekbeurtdata zijn verdeeld. We beginnen pas in april, dus voor iedereen genoeg 
voorbereidingstijd om een gave spreekbeurt te houden! 
 
Volgende week donderdag doen een aantal kinderen uit onze groep mee met de Reken 
Kangoeroewedstrijd. Vrijdag is het de nationale pannenkoekendag. Groep 7 en 8 gaan deze dag 
pannenkoeken bakken en samen opeten met de ouderen die wonen in Huize Jacobus.  
 
Huiswerk: 
- Maandag inleveren huiswerkblad 
- Woensdag verkeersborden blz 8-9-10 
 
Verkeersexamen 
Donderdag 5 april 2018 vindt het theoretisch verkeersexamen plaats. 
Hiervoor gaan we veel oefenen tijdens de verkeerslessen op woensdag. 
Jullie kunnen zelf ook alvast oefenen. Download de verkeersexamen app. De app helpt je bij 
het leren van de verkeersregels. De app is gratis. Je kan ook kijken 
op:  https://examen.vvn.nl/oefenen 
  
De skill probleemoplossend vermogen hebben we donderdag ingezet om de oplossingen van de 
vragen uit groep 1/2c te presenteren. Dit gebeurde d.m.v. een PowerPoint gemaakt en 
gepresenteerd door Sascha en Bregt. Hiervoor waren de kleuters bij ons op bezoek. Na de 
PowerPoint hebben zij de oplossingen van onze problemen uitgelegd. 
 
Fijn weekend allemaal, juf Marian en juf Marja 
 

 

https://examen.vvn.nl/oefenen
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Groep 8: 
Woensdag 14 maart gaan we naar Avifauna. We bezoeken daar de Filipijnenhal, waar we 
tropische planten en dieren gaan bestuderen. Er hebben zich gelukkig al heel snel genoeg 
enthousiaste rij-ouders aangemeld. We vertrekken rond halftien en we verwachten rond twaalf uur 
weer terug op school te zijn. 
De uitnodigingen voor de 10-minutenavonden zijn mee naar huis gegaan. Die avonden zijn op 
maandag 19 maart en op donderdag 22 maart, vanaf 18.30 uur. 
Op vrijdag 16 maart doet groep 8, samen met groep 7, mee aan de nationale pannenkoekendag. 
We gaan dan pannenkoeken bakken en uitdelen bij de bejaarden van Huize Jacobus. Ook gaan we 
daar ’s middags wat kleine optredens verzorgen. We maken er een echt feest van. 
 
Fijn weekend! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De jarige(en): 
10 Joëlle Mooijekind (2010) 4A 

11 Jamie Egberts (2008) 6 

12 Arian Amiri (2011) 3 

12 Seth Oomen (2009) 5 

13 Jan Stepnik (2009) 5 

15 Kayleigh van der Zwet (2012) 3 
 

 

Ingezonden berichten: 
Hallo leerlingen van Basisschool Elckerlyc. 
Op zondag 25 maart vindt in De Tweesprong in Roelofarendsveen een evenement plaats.                    
Dit is voor en door Stichting Droomdag. 
Wat doen wij precies? Wij verzorgen een onvergetelijke dag voor een gezin met kinderen die net zo 
oud zijn als jullie. Waarom zo’n dag? Omdat papa of mama ziek is en er niet altijd tijd is voor een 
gezellige dag uit omdat papa of mama vaak te moe is. Onze stichting neemt zo’n gezin dan mee en 
gaan ze de hele dag verwennen en leuke dingen laten doen. 
Jullie krijgen een kleurplaat mee en daar is een wedstrijd aan verbonden. Nu zouden wij het leuk 
vinden als jullie deze dag in De Tweesprong deze kleurplaat inleveren. Ten eerste maak je dan kans 
op een leuke prijs en in ieder geval iets lekkers en…..ten tweede zijn er voor jullie deze dag ook hele 
leuke dingen te doen. Kortom een dag vol plezier en van het geld dat Stichting Droomdag op deze 
dag verdiend kunnen wij heel veel gezinnen een mooie dag laten beleven. 
We hopen jullie op zondag 25 maart van 12.00 uur tot 16.00 uur in De Tweesprong te ontmoeten. 
Groetjes van de Evenementencommissie van Stichting Droomdag. 
 

             
 
 

 

 


