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Algemene informatie: 

 

 
We wensen iedereen een hele feestelijke Koningsdag en daarna lekker genieten 

van de meivakantie! 
 

 
 

Met vriendelijke groet, Team ELCKERLYC 
 

                                                                                                                             
 
Weekagenda: 

 

maandag  14-05 Naar school. 

dinsdag  15-05 * 

woensdag  16-05 Praktisch verkeersexamen groep 7. 

donderdag  17-05 Teamvergadering na schooltijd. 

vrijdag  18-05 Verzending nieuwsbrief nummer 33. 

 
 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Op dinsdagochtend zijn de kinderen van groep 1/2C naar de bejaarden geweest om samen met hen 
gezellige liedjes van vroeger te zingen. Ze zongen enthousiast mee en wij kregen een groot 
applaus. 
Afgelopen woensdag hebben wij een "Let's do it" dag gehad. Dit is een dag die in het teken staat 
van afval. 
Wij hebben een leuke voorstelling gezien en nog een bijdrage in onze eigen groep gehad. Het was 
zeer leerzaam. 
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Het duurt misschien nog even maar alle kleuters hebben een verrassing voor hun moeder mee naar 
huis gekregen. Wij hopen dat jullie een gezellige Moederdag hebben. 
Groep 1/2C gaat op woensdag 16 mei naar de kinderboerderij in Alphen aan den Rijn. Rij-ouders 
zijn bijna allemaal geregeld en wij gaan er een gezellig uitstapje van maken. 
Na de vakantie werken wij over het thema "Op de boerderij". 
Wij wensen jullie een gezellige Koningsdag en een hele fijne vakantie. 
Tot maandag 14 mei! 
 
 
Groetjes, 
De kleuterjuffen 
 
 
 
 

 

Groep 3: 
Afgelopen woensdag hebben wij meegedaan met de Let’s Do it schooldag. Deze dag maakt 
kinderen van 4 tot 12 jaar bewust van de noodzaak van schone steden, dorpen en zeeën en... dat 
we daar samen aan moeten werken! In een dag is een belevenisprogramma voor alle groepen 
uitgewerkt. De grote meerwaarde ligt in het samen beleven, want wat een kind zelf beleeft, blijft 
beter hangen. De kinderen van groep 1 t/m 3 leerden middels muziek, dans en theater hoe fijn het 
is om in een opgeruimde omgeving te spelen en dat dat heel goed voelt. De voorstelling “Kabouter 
Zibbedeus” is afgesloten met een groepsgesprek. We hebben gesproken over het omgaan met 
‘afval’ naar aanleiding van de theatervoorstelling. Het was leuk en leerzaam! 
 
Voor alle moeders... wij hopen dat ”de verstopplaats van ons geheime project” na twee weken niet 
spontaan vergeten is :)) Fijne Moederdag allemaal! 
 
Wij wensen iedereen een fijne Koningsdag en een heerlijke meivakantie! Juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
Afgelopen woensdag hebben we heel veel geleerd over afval op de Elckerlyc Let's do it! dag. We 
hebben geleerd over VANG (Van Afval Naar Grondstof), plastic soep en we zijn op een heuse 
zwerfafvalexpeditie geweest! Hulpouders, bedankt! 
Nog hard gewerkt afgelopen week maar nu tijd voor een feestje; Koningsdag 2018! Heel veel 
plezier allemaal! En.............. lekker uitrusten in de welverdiende vakantie! 
Na de vakantie gaan we door met de boekenbeurten, Duuk, Julia, Joëlle en Mathis, veel succes met 
de voorbereiding! 
De kinderen hebben keihard geknutseld, maar wat het is houden we nog even geheim, best lastig, 
nog twee weken je mond houden...... moeders; geniet ervan! 
Fijne vakantie allemaal! 
 
Juf Ester, juf Nelleke, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Dinsdag hebben de kinderen hun diploma gekregen voor het afsluiten van de training. Daarnaast is 
het ook weer gelukt om twee grote smileys te verdienen. Daarmee is voor de derde keer een 
beloning verdiend. 
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Maandag 28 mei hebben de kinderen een Topo toets. Ditmaal gaat het over onze buren. De 
hoofdsteden van België, de Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Denemarken moeten ook 
geleerd worden. Woensdag hebbende de kinderen huiswerk hiervoor meegekregen. 
 
Let’s do it Kids! 
Een ochtend waarin we veel over zwerfafval hebben geleerd:  

- Waarom het belangrijk is om afval te scheiden? 
- Als we recyclen  wat kan er allemaal van gemaakt worden 
- Wist u dat plastic het afval van nu is? Vroeger was dat papier, sigarettenpeuken en 

hondenpoep. 
- Wat zijn de gevolgen van plastic soep? 

Als afsluiting zijn we in zes groepjes door de wijk afval gaan verzamelen. De ouders die hierbij 
hebben geholpen, bedankt hiervoor! 
 
In de week na de vakantie beginnen we met de spontaan vertellen beurten. Yasin, Quinten, Kamal, 
Jinthe en Xander veel succes met jullie voorbereidingen. 
 
Er volgen twee weken vakantie. Voor diegenen die op vakantie gaan wensen we veel plezier en een 
veilige thuiskomst. Voor diegene die thuis blijven natuurlijk ook veel plezier en zonnige dagen. 
 
Tot 14 mei, 
 
juf Yvonne en meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Woensdag hebben we meegedaan aan de "Let's do it" schooldag. In groep 6 hadden we twee 
workshops. We leerden van alles over de plastic soep en welke waarde afval heeft. We gingen ook 
in kleine groepjes op expeditie. We gingen in de buurt van de school zwerfaval ruimen. Zo 
voorkomen we dat er nog meer "plastic soep" in de natuur komt. Hulpouders bedankt voor het 
helpen tijdens de expedities.  
Tijdens taal hebben we besproken wat we allemaal mee kunnen nemen naar de jungle. We gingen 
elkaar "overtuigen" waarom het bijvoorbeeld handig is om een klamboe mee te nemen. Dan moest 
je met goede argumenten komen! 
Tijdens rekenen hebben we in de "werelden" op de chromebooks het een en ander herhaald. 
Bijvoorbeeld breuken en verhoudingen. 
Donderdag begint de meivakantie. Eerst natuurlijk Koningsdag 27 april en daarna lekker nog twee 
weken vrij. 
Na de vakantie beginnen we met de spreekbeurten: Boaz (14/5), Naomi (15/5), Bloem (16/5), 
Douae (17/5) en Armin (18/5). 
Succes met voorbereiden! 
Geen huiswerk na de vakantie. 
 
Veel plezier tijdens Koningsdag en een fijne vakantie! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Dat was wel weer even wennen; na een weekje Cito-toetsen en een heerlijk zonnig weekend, moest 
er maandag toch ook weer gewerkt worden uit de methodeboeken. We zijn begonnen aan blok 3 
van rekenen en bij taal aan het hoofdstuk Buitenissig. We hebben hierbij al leuke weetjes over 
bijzondere dieren gehoord en geleerd over afkortingen. Woensdag hebben we veel geleerd over 
zwerfafval, plastic soep en zelf natuurlijk ook het zwerfafval opgeruimd. Hulpouders bedankt voor 
de begeleiding!  
Nu is het echt tijd voor vakantie! En die hebben jullie zeker verdiend; prima gewerkt tijdens de cito 
Entree en allemaal geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen! 
We werken steeds meer met de chromebooks. De meeste kinderen hebben nu ook een account op 
Google Drive, waarin het docu-werkstuk al geüpload is. Mocht je je in de vakantie vervelen, kan je 
daar dus ook thuis mee aan de slag gaan. Hoe dit werkt is uitgelegd in de klas. 
Woe 16 mei is het praktisch verkeersexamen. Wij hopen dat al onze geblesseerden dan ook weer 
op de fiets kunnen stappen. De route is al mee naar huis gegaan. Het huiswerk voor in de vakantie 
is dan ook; vaak het rondje oefenen en let goed op het omkijken, voorsorteren, hand uitsteken, etc.  
Huiswerk: 
- Spreekbeurten voor: Ian, Serena, Charlie en Luna 
- Rondjes fietsen praktisch verkeersexamen 
- Genieten van de vakantie! 
 
En het duurt nog even, maar toch alvast weer een vraag voor hulpouders.....Vrijdagochtend 25 mei 
gaan wij een fietstocht maken door de (voormalige) gemeente. Dit is een jaarlijks terugkerende 
activiteit in groep 7. Er wordt tijdens het fietsen eens goed gekeken naar de omgeving: het 
oorlogsmonument, het sluisje, molens, etc. Een fietstocht door de culturele hoogtepunten van de 
gemeente dus! Welke ouders willen met ons meefietsen? We zijn om 12 uur zeker weer terug. 
Aanmelden graag een mailtje naar juf Marja: marjagribnau@ssba.net of geef het even door in de 
klas. 
 
We gaan genieten van de verdiende vakantie en maken ons op voor de allerlaatste periode in  
groep 7. Rust lekker uit en tot maandag 14 mei! 
 
Juf Marian en juf Marja 
 

 

Groep 8: 
Deze week hebben we weer veel met onze nieuwe chromebooks gewerkt. Wat fijn dat daardoor 
iedereen op zijn eigen niveau kan werken. Gelukkig kunnen de juffen op hun eigen laptop wel 
ondertussen in de gaten houden of er wel gewerkt wordt, hoe het gaat en in welk tempo. 
Ook zijn we al aan het oefenen voor de musical, want de tijd vliegt. Na de meivakantie gaan we op 
het podium oefenen. In het begin nog met boekje maar na twee weken zonder boekje, want het is 
natuurlijk veel leuker als je de tekst uit je hoofd kent. 
Op woensdag hebben we mee gedaan met de ‘Let’s do it’ schooldag. We kregen workshops over 
afvalverwerking en hoe de plastic soep in de oceanen ontstaan. Ook zijn we zelf rondom de school 
zwerfafval gaan verzamelen. Dit in kleine groepjes, onder leiding van enthousiaste hulpouders. 
Hartelijk dank nog daarvoor ouders!! 
Ook is de brief voor kamp deze week mee naar huis gegaan. Hierin staat wat er zo al mee moet op 
kamp, maar ook de vertrek- en aankomsttijden en de telefoonnummers van de juffen. 
Na de meivakantie beginnen we met de spreekbeurten. Deze mag je met z’n tweeën houden, maar 
het mag ook alleen. Wel moet je daarbij verplicht een PowerPoint presentatie houden. 
Maar nu eerst tijd om te relaxen. We wensen iedereen een leuke Koningsdag en daarna een hele 
fijne meivakantie. En dan op naar het einde van groep 8……. 
 
Groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
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De jarige(en): 

27 Kornelia Galaszkiewicz (2008) 6 

27 Oumniya Soulimani (2013) Onbekend 

30 Batuhan Can (2010) 4A 

1 Jesse Hoogenboom (2006) 8 

2 Rudi de Boer (2006) 8 

3 Sofie van Klink (2013) 1/2C 

4 Amy Straathof (2012) 1/2A 

5 Kate Koedam (2009) 5 

6 Milou Volwater (2006) 8 

7 Kim van Ruiten (2007) 7 

7 Luuk Straathof (2010) 4B 

8 Chayenne Kasteel (2007) 7 

9 Noémi Snaterse (2006) 8 

10 Dean Stigter (2011) 3 

11 Rowan Volwater (2007) 7 

14 Joy Zwetsloot (2008) 6 

16 Poppy Loos (2012) 1/2B 

17 Sil van der Meer (2006) 8 

18 Fiene Felix (2013) 1/2A 
 

 

Ingezonden berichten: 
Uitnodiging Webinar kinderen en pesten 
Woensdag 16 mei 2018 
Van 20.30 -21.30 uur 
 
Beste ouders, 
 
 Wordt jouw kind gepest of wil je zorgen dat jouw kind geen pester wordt? Tischa Neve, 
kinderpsycholoog en   opvoedkundige, vertelt van alles over pesten.  
- Wanneer en hoe bespreek je dit thema met je kind? 
- Hoe bespreek je het als het gebeurt om hem heen of met hemzelf? 
- Hoe ga je ermee om als je kind pest of gepest wordt? 
 
Bijgevoegd een word document met meer informatie over dit onderwerp en een link om u op te 
geven om bij dit Webinar ( een evenement op internet, waarbij alleen online publiek aanwezig 
is)  over kinderen en pesten te zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henriëtte van Buuren 
anti-pest coördinator  
 

 
 

 


