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Algemene informatie: 

 
Evaluatie planning 10-minutengesprekken. 
Van de week hebben de 10-minutengesprekken plaatsgevonden.  Anders dan voorheen, konden 
leerkrachten en ouders zelf invloed uitoefenen op de tijdstippen en dagen. 
Mijn vraag aan u is: “Hoe heeft u deze werkwijze ervaren? Heeft u nog tips, opmerkingen of 
aanvullingen? 
Graag uw reactie voor maandag 3 december naar: tonkuiters@ssba.net . 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Lunchtime! 
We zijn nog steeds op zoek naar (reserve) hulpouders voor alle dagen voor de pleindienst bij de 
kleutergroepen. Tijdens het buitenspelen lopen telkens twee ouders pleinwacht. Zij doen dit o.l.v. 
personeel van de school. 
Het toezicht tijdens het buitenspelen voor de lunch bij de groepen drie t/m acht wordt altijd door 
twee medewerkers van de school gedaan. 
 
Sinterklaas. 
Dat was toch wat! Afgelopen dinsdag stonden fietsen met lekke banden op het plein, ze hingen aan 
de deur en stonden in de hal. Ook vonden wij overal fietsonderdelen. Daarbij zat een brief 
(noodoproep) van de pieten.   
Hoe kunnen ze nu alle cadeautjes op tijd bij de kinderen krijgen?  
De kinderen van de Elckerlyc mochten, per brief, hulp vragen en  
gelukkig komt maandag 26 november de redder in nood.  
Groep 7 en 8 mogen deze dag zelf oefenen. 
Donderdag 29 november mogen de kinderen hun schoen  
zetten op school (vergeet deze niet te voorzien van naam).  
Nu maar hopen dat de Sint ons weet te vinden. 
Lukt alles nog met de surprises? Jullie hebben nog anderhalve  
week om er iets moois van te maken. 
Veel plezier! 
De Sinterklaas werkgroep 
 
Rapporten. 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Met nadruk wil ik u vragen de 
rapportboekjes niet uiteen te nemen. De rapportbladen kunt u thuis behouden, maar de plastic 
hoezen (showtassen) dienen in het boekje te blijven. 
Denkt u aan uw handtekening op het laatste blad? 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

               

 

“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  26-11 * 
dinsdag  27-11 * 
woensdag  28-11 * 
donderdag  29-11 Bouwvergadering ( na schooltijd). 
vrijdag  30-11 Verzending nieuwsbrief nummer 13. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week zijn wij van start gegaan met het thema 'Sint'. We hebben het paard van Sinterklaas 
geknutseld op een mooie nachttekening met sterren en de maan. Volgende week knutselen wij 
lekker verder over de Sint. Groep 1/2A en 1/2B zijn naar Hortus Botanicus in Leiden geweest. Het 
thema was 'zacht en stoer' en we hebben veel geleerd over mierenplanten, fladdertakken, 
bananenbomen en vleesetende planten.  
Groep 1/2C gaat aankomende maandag 26 november naar de Hortus. Er is geen tijd en ruimte 
voor een pauzehap deze dag. De kinderen krijgen bij de Hortus wel te drinken.  
De letter van de week is de 'p' van piet. Spulletjes van deze letter zijn weer van harte welkom.  
Wat een verrassing, een fiets op het plein met daaraan een brief van de pieten. De fiets heeft een 
lekke band! Nu kunnen de pieten de pakjes niet op tijd bij alle kinderen brengen. Gelukkig komt 
maandag hulp uit onverwachte hoek om de banden te plakken.  
Donderdag 29 november mogen de kinderen hun schoen (voorzien van naam!) zetten op school. Nu 
hopen dat de Sint bij ons langskomt.  
 
Fijn weekend allemaal,  
 
De kleuterjuffen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omgangsregels. 
Volgende week de vijfde omgangsregel van de zes. We 

gaan het hebben over: Ik kan kiezen hoe ik reageer. 
Je hebt altijd de keus om aan iets mee te doen of niet. Je 

kunt kiezen: nee, daar doe ik niet aan mee. We 
bespreken in welke situaties dit handig is en wat je 

ermee kunt bereiken. Het gaat hierbij vooral om situaties 
die niet leuk zijn voor andere kinderen. Ook bespreken 

we nogmaals dat de manier waarop je iets vraagt of zegt 
belangrijk is. Wanneer je dit rustig kunt doen bereik je 

meer. 
Juf Anika 



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

Groep 3: 
Het was fijn u allen gezien en gesproken te hebben tijdens de 10-minutenavonden. Leuk om te 
horen hoe enthousiast kinderen ook thuis bezig zijn met lezen! Uiteraard mogen zelf geschreven 
boekjes altijd voorgelezen worden in de klas. Met lezen zijn wij bezig met de afronding van kern 4. 
Volgende week ontvangt u de ouderbrief.  Met rekenen zijn wij volop aan het splitsen. De 
kinderen kunnen u hier vast meer over vertellen. 
  
Maandag hebben wij een brief van de Pieten gekregen! De pakjesfietsen zijn stuk en ze hebben 
onze hulp gevraagd om de fietsen te repareren. Met de klas hebben we een mooie brief 
teruggeschreven. Donderdag 29 november mogen de kinderen hun schoen zetten. Graag 
meegeven voorzien van naam. Het is een spannende tijd voor de kinderen! 
  
Gymmen: op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gym. Denkt u aan het meegeven van de 
gymspullen. Graag op deze dag ook de haren vast. Alvast bedankt! 
  
Fijn weekend allemaal. Juf Aukje en juf Carla 
 

 
Groep 4: 
Wat een pech hadden die Pieten met hun pakjesfietsen, helemaal kapotgegaan tijdens het pakjes 
bezorgen! We hebben een brief geschreven en om hulp gevraagd. We wisten in de groep best veel 
mensen die zo'n fiets zouden kunnen repareren, nu maar hopen dat het goed komt! De groep is al 
lekker in sinterklaassfeer en het pietenplaatjes ruilen gaat goed. Alleen die verkeerd ingepakte 
pakjes... We hebben Sinterklaas getekend met wasco en stift. Met muziek hebben we een echte 
compositie gemaakt met zelf verzonnen geluiden. Bij wijzer ging het deze week over waar eten 
vandaan komt, omdat niet alles in Nederland groeit. In Spanje kunnen ze genieten van citroenen, 
olijven en olijfolie, wat een bofkonten die Sint en zijn pieten! Met rekenen hebben we geoefend 
met sprongen op de getallenlijn tot 100, optellen en aftrekken over het tiental. Met spelling 
hebben we het derde blok afgerond met een toets, volgende week gaan we nog herhalen.  
Voor de knutselen volgende week hebben we een glazen potje nodig, formaat pindakaas. Willen 
jullie er ééntje (of meer) schoon en zonder etiket meenemen? Handig als onderop je naam staat. 
Bedankt voor alle rapportgesprekken deze week, we hebben alle ouders even kunnen spreken, 
fijn! Vandaag nemen de kinderen de rapporten mee naar huis.  
 
Fijn weekend, groetjes van de juffen van groep 4! 
 

 
Groep 5A en 5B: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Het was fijn om u, als ouders, te spreken. 
Natuurlijk zijn we trots op de behaalde resultaten. De papieren van het eerste rapport mag u 
thuishouden. We willen graag de rapportmap door u getekend terug.  
We zijn deze week gestart met de Leefstijllessen. In sommige lessen komt de vraag naar voren hoe 
het thuis gaat. Het kan zijn dat uw kind dus af en toe met een vraag komt. Bijvoorbeeld waarom 
bepaalde regels thuis gelden. Dan bent u alvast geïnformeerd! 
Volgende week donderdag mogen de kinderen hun schoen (met naam) zetten op school.  
We gaan de tafel van 9 deze week oefenen. 
Fijn weekend en succes met het maken van de surprise! 
 
De leerkrachten. 
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Groep 6: 
Vandaag zijn de rapporten mee naar huis gegaan. Allemaal exemplaren om trots op te zijn! De 
losse bladen van het eerste rapport mogen thuisblijven. De map met alle rapporten van 
voorgaande jaren zien we graag weer terug op school. Op school werken we op de Chromebooks 
vaak met Gynzy. Ook thuis kan hiermee worden geoefend. Wanneer je thuis naar www.gynzy.com 
gaat kunnen de kinderen met hun eigen inlogcode inloggen. Zij mogen thuis niet verder werken 
aan de lessen en in de werelden maar kunnen wel de 'trainers' en 'tools' gebruiken om extra te 
oefenen. Verder hebben we begin deze week allerlei kapotte fietsen gevonden in de school. Er zat 
een brief bij en ze bleken van zwarte piet te zijn. Die maakt zich zorgen over hoe hij nu de pakjes 
moet bezorgen zonder zijn fiets. De kinderen hadden al allerlei oplossingen. Maandag bekijken we 
hoe we hier verder mee gaan!  
Volgende week donderdag mogen de kinderen hun schoen zetten.  
Huiswerk: Op dinsdag moet het spellingblad over het chef-woord worden ingeleverd.   
 
Fijn weekend! 
Groeten van de juffen 
 

 
Groep 7: 
De Sint is weer in het land! Wat een gezellige sfeer toch altijd (en een beetje gestress om de 
surprise en het gedicht...). Samen met groep 1/2c hebben wij leuke afbeeldingen op de ramen 
gemaakt. Er moest heel goed samengewerkt worden; 16 vierkantjes vouwen, netjes knippen en het 
vervolgens ook nog heel netjes op de ramen plakken. Erg leuk om te zien hoe groep 7 de kleuters 
helpt en er wordt samengewerkt. Maandagochtend stonden er opeens allerlei fietsen en 
fietsonderdelen in de school. Wij moeten gaan leren hoe we een band moeten plakken....  
 
Natuurlijk werken wij tussen al die sintdrukte ook nog hard. We hebben (eindelijk) kennisgemaakt 
met procenten en zijn druk bezig met het afronden van het hoofdstuk 'Licht' bij taal. Volgende 
week gaan we meer informatie zoeken over de verschillende soorten licht en maken we de 
woordenschattoets. 
 
Het programma voor volgende week: 
di 27 nov: toets aardrijkskunde 
woe 28 nov: toets taal 
don 29 nov: schoen zetten op school 
  
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
 

 
Groep 8: 
Ja, ja de Sint is weer in het land! Gezellig! Dat betekent voor groep 8 dat er werk aan de winkel is. 
We moeten surprises maken, compleet met gedicht! En let op, geen viezigheid erin. Ook geen 
zaagsel. Dat geeft zo’n bende.Wel hopen we op orginele zelfgemaakte surprises. Deze mogen op 
dinsdag 4 december, na schooltijd worden ingeleverd, liefst in een vuilniszak zodat niet iedereen 
ziet wat er in zit en voor wie het is. De juffen pakken later de pakketjes uit zodat het er op 5 
december prachtig uit ziet. 
Volgende week donderdag 29 november mag de schoen weer gezet worden in de klas. De volgende 
ochtend is het dan pietenochtend en hoopt iedereen natuurlijk weer wat lekkers in de schoen terug 
te vinden. 
Ook zijn we al een beetje aan het nadenken over de kerst. Want de tijd vliegt immers. We gaan ook 
dit jaar weer aan de slag met kerstgroen. Voor het kerststuk heeft ieder kind een oude kop en 
schotel nodig. Het zou fijn zijn als die al zo spoedig mogelijk kunnen worden meegenomen, dan 
kunnen  ze zo aangepast worden zodat er een kerststukje in past.  
De scholenmarkt is geweest. Fijn dat er zo veel kinderen de moeite hebben genomen om er even te 
gaan kijken! 

http://www.gynzy.com/
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Huiswerk:  
Dinsdag 27-11: taaltoets, dus woordenblad leren! 
Woensdag 28-11: Topo toets 3 
Vrijdag 30 -11: Huiswerkblad breuken maken (blauw) 
 
Groeten en een fijn weekend! Niet te veel pepernoten snoepen! Joukje en Henriëtte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leanne Brama, ambassadeur GO! voor 
jeugd 

 
Voor wie? 
Ik ben er zowel voor het kind als voor de ouders; voor alle 
vragen over bijvoorbeeld opvoeden en gedrag, maar ook 
vragen over autisme, ADHD, faalangst, e.d. U kunt mij 
benaderen voor zowel kleine als grotere vragen. GO! voor 
jeugd biedt hulp aan iedereen tussen 0 en 18 jaar (en hun 
ouders). 
Hoe help ik? 
Als ambassadeur werk ik preventief, om problemen vroegtijdig aan te pakken, waardoor deze niet 
groter worden dan nodig. In eerste instantie kijk ik samen met het kind en/of de ouder of ik een 
helpende hand kan bieden. Is er meer nodig dan 5 contactmomenten of gesprekken, dan kan ik 
mijn collega’s van GO! voor jeugd inschakelen voor geschikt vervolgtraject, verdere coaching, 
ondersteuning, of wanneer wenselijk, onderzoek. 
Wanneer? 
Op dinsdag van 13:00-15:30 ben ik op school aanwezig op de volgende data: 
 

4 december 23 april 
18 december 7 mei 
15 januari 21 mei 
29 januari 4 juni 
12 februari 18 juni 
12 maart 2 juli 
26 maart 16 juli 
9 april  

 
Aanmelden en informatie 
Wanneer de deur openstaat, kunt u vrij inlopen. Anders maakt u een afspraak op: 
leanne.brama@govoorjeugd.nl 
Tel 06 15 37 15 69 (werkdagen; ma, di, do) 
 
Kijk voor meer informatie over GO! voor jeugd op: www.govoorjeugd.nl 
 

 

mailto:corinne.rijnders@govoorjeugd.nl
http://www.govoorjeugd.nl/
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De jarige(en): 
 
25 Jasper Bos (2010) 5B 
26 Wout van der Meer (2012) 3 
28 Xavi van der Hoorn (2013) 1/2A 
28 Sanne van Rhoon (2009) 6 
30 Sven van Emmerik (2013) 1/2C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie van derden. 
Schoenendoosactie 2018 
 
Vorige week zijn er folders meegegeven van de schoenendoosactie. Hopelijk is iedereen 
druk in de weer er iets moois van te maken. 
 
Tijdens de viering op zondag 02 december 2018 om 9.15 uur in de 
Petruskerk zullen de schoenendozen verzameld worden.  Tijdens de viering 
is iedereen gelovig of niet gelovig van harte welkom. Ook de allerkleinste 
zijn welkom er is crèche geregeld. 
 
Kan je niet naar de kerk komen lever de schoenendoos dan in op school. De kinderen van 
de Elckerlyc kunnen de schoenendozen inleveren op Reigersingel 21. 
 
Na de viering worden er cupcakes verkocht voor de adventsactie. 
Vier cupcakes kosten 2 euro. De opbrengst komt ten goede aan kinderen uit Malawi.    
Heel veel kinderen uit Malawi hebben geen geboortebewijs.   
Waarom is een geboorteregistratie zo belangrijk? Omdat ongeregistreerde kinderen 
officieel niet bestaan. Ze mogen niet naar school, krijgen geen gezondheidszorg en kunnen 
geen diploma’s halen. Ook krijgen ze geen wettelijke, sociale of economische bescherming. 
Dat maakt ze een gemakkelijk slachtoffer van misbruik, uitbuiting, slavernij en 
mensenhandel. 
Om hier iets aan te doen is de adventsactie geld aan het inzamelen. 
 
 Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Suzanne de Jeu of Joze Koot, 071-
3318275. 
 
Dan zien we jullie graag op 2 december. 
Werkgroep kinderkerk 
 

 

 


