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Algemene informatie: 
 

Rapportgesprekken. 
Komende periode vinden de 10-minutengesprekken plaats m.b.t. de laatste periode van dit 
schooljaar. Vervolgens krijgen de kinderen hun eindrapport mee naar huis. 
Pleinfeest. 
Woensdag a.s. organiseren we een schoolfeest voor de kinderen. De insteek hiervoor was dat er 
tijdens de Covid-pandemie veel schoolactiviteiten geen doorgang hebben kunnen vinden. 
Groepsindeling kleuters en groepen 3. 
In de loop van volgende week zullen wij de ouders/verzorgers informeren over de groepsindeling en 
welke leerkrachten aan de groepen zijn gekoppeld. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

        
Vacature Oudergeleding MR Elckerlyc. 
Aan het einde van dit schooljaar loopt mijn termijn voor de oudergeleding van de MR af. Een 
volgende termijn zou voor mij maar twee jaar zijn, aangezien onze jongste over twee jaar de 
Elckerlyc verlaat. Ik wil me wel weer kandidaat stellen, maar gezien de aanstaande bouw van het 
nieuwe Kindcentrum is het waarschijnlijk beter om iemand in te laten stromen met jongere kinderen 
die ook echt les gaan krijgen in KC Noord. 
 
Als lid van de oudergeleding van de MR vertegenwoordig je alle ouders van de Elckerlyc en heb je 
o.a. een stem in  de keuzes die gemaakt worden voor het Kindcentrum waar goedkeuring voor nodig 
is van de MR. Ik heb mijn lidmaatschap van de MR als zeer prettig en leerzaam ervaren en kan het 
dus iedereen aanbevelen. Qua tijdsbesteding valt het ook alleszins mee, de MR van de Elckerlyc 
vergadert zes keer per jaar. 
 
Wil je je kandidaat stellen voor een termijn van drie jaar in de MR, stuur dan een mail naar 
mrelckerlyc@ssba.net. De huidige leden van de MR zijn Ester Hartgers, Henriette van Buren, Erwin 
Lebbink, Guido Olyerhoek, Annelies Castelein en ik zelf. 
 
Jan-Willem Vesseur 
 

                                                                                                                      
Weekagenda: 
Maandag  27-06 * 
Dinsdag  28-06 * 
Woensdag  29-06 Schoolfeest. 
Donderdag  30-06 ’s Avonds: MR. 
Vrijdag  01-07 Verzending nieuwsbrief 35. 
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De kleutergroepen 
Bij de kleuters ligt de nadruk op het 
samenwerken. Daarbij is afspraken maken en 
samen spelen, samen delen heel 
belangrijk. Bij de sociale vaardigheden 
gebruiken wij het volgende versje:  
Wat wil ik?  Wat wil jij? Dan zijn wij samen 
blij! 
Ook zorgen wij voor ontspanning via de 
rustvis (allemaal van Kwink), op deze 
manier kunnen conflicten met 
ademhalingsoefeningen worden opgelost. 
Bij de kleuters wordt regelmatig gebruik gemaakt van de tablets. De kinderen mogen daar diverse 
educatieve opdrachten op maken. 
 
Groep3 
Het einde van het schooljaar is in zicht en wat hebben de kinderen veel geleerd het afgelopen jaar. 
Niet alleen leren lezen en schrijven maar ook het samenwerken en leren nieuwe contacten te 
leggen met andere uit de groep. Het was soms best een grote uitdaging. Lastig was het soms wel 
om zelfstandig aan het werk te gaan en dan ook nog eens zelf een oplossing te bedenken als het 
even niet lukte en de juf niet in de buurt was om meteen te komen helpen.  
In groep 3 hebben we veel gedaan aan bewegend leren. Vaak werd dit ingezet tijdens het herhalen 
van een leerdoel. Zo gingen de kinderen vaak joggen of droogzwemmen tijdens het woordflitsen. 
Omdat het best een uitdaging is om lang op een stoeltje te zitten in de klas, zijn dit soort 
activiteiten een verademing voor veel leerlingen om even wat anders te doen en het bevordert de 
leerprestatie.  
We zijn ook veel bezig geweest met coöperatieve werkvormen. Tijdens een veilig leren lezen les 
werden er vaak woordkaartjes uitgedeeld en gingen de kinderen opzoek naar een maatje in de 
klas. Als ze elkaar hadden gevonden, wisselde ze geleerde woordrijtjes uit en schreven ze het 
woord op elkaars rug om het woord te raden. Daarna weer verder opzoek naar een nieuw maatje.   
Er was dit jaar ook voor ieder kind in de groep een Chromebook waarin de rekenlessen en 
spellingslessen soms op de computer werden gemaakt.  Dit was voor veel kinderen echt een feestje 
om op te werken.  
Ook op sociaal-emotioneel vlak hebben we vaak onderwerpen besproken, hoe je op bepaalde 
manieren het beste iets kunt aanpakken en het leren inbeelden hoe het voor een ander kan zijn. 
Allesomvattend hebben we dit jaar veel aan de 21e -eeuwse vaardigheden gedaan.  
Groep 4 
Zo aan het einde van het school jaar gekomen doen we ons best om alle leerstof van groep 4 af te 
ronden. De kinderen laten zien dat ze de leerstof al goed geautomatiseerd hebben. En de 
verwerking op onze nieuwe Chrome Books gaat ons prima af. Op het gebied van communiceren 
valt altijd nog wat te leren. Gebruik je spreekstem, luister goed naar elkaar en praat niet met je 
handen en/of voeten. We blijven dus werken aan onze sociale vaardigheden. Ondertussen zijn we 
ook lekker creatief bezig. Even dansen (videobreak van Gynzy) of tekenen (masterclass van 
klokhuis) tussen de lessen door. Maar ook het knutselen op vrijdag blijft een favoriet onderdeel. Al 
met al zijn we lekker bezig! 
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Groep 5 
Deze week kregen de groepen 5 een 
bezoekje van Rudi Jonker. Hij is schrijver 
en illustrator van bijvoorbeeld ‘’Chaos 
United’’. Hier hebben we stukjes uit 
gelezen in de klas. Rudi wilde vroeger 
altijd voetballer worden, maar was niet 
goed genoeg om de top de bereiken. 
Tekenen vond hij altijd al leuk. Dit bleef 
hij ook op de middelbare school doen. 
Toen besloot hij dat hij hier verder mee 
wilde en werd uiteindelijk schrijver en 
illustrator. In de klas liet hij zien hoe je 
een stripfiguur kunt tekenen. Hij gaf 
hierbij 3 belangrijke tips:  
Slordig tekenen  
Begin met een rondje en een kruis  
Als je een lijn ter hoogte van de buik 
tekent, geeft dit diepte  
Na wat supersnelle voorbeelden, 
mochten de kinderen zelf aan de slag. Het was heel mooi om te zien dat netjes tekenen hier niet 
voor nodig is. Het was voor sommige kinderen een verademing dat ze lekker slordig te werk konden 
gaan. Ze hun mochten hun creativiteit laten spreken en ontworpen een stripfiguur. Het was een 
fantastische ochtend! Rudi bedankt.  
 
Groep 6 
We hebben ter voorbereiding op de spreekbeurten een les gedaan over hoe je een Google 
Presentatie moet maken. De kinderen mochten o.a. uitproberen hoe je een nieuwe slide aanmaakt, 
de achtergrond verandert, tekst en plaatjes toevoegt en effecten gebruikt. We hebben gelet op hoe 
je de tekst leesbaar houdt en hoe de slides er overzichtelijk uitzien. Ook hebben we de laatste 
weken regelmatig drama gedaan. Hierbij moeten de kinderen creatief denken hoe ze iets uitspelen 
zodat de ander precies begrijpt wat jij bedoelt. Het reflecteren of jezelf en het verplaatsen in een 
ander speelt hierbij ook een belangrijke rol. Tijdens de lessen Blits hebben we het gehad over welke 
verschillende websites er zijn, de doelen daarvan en hoe je kunt beoordelen of een webshop of 
informatie op een website wel betrouwbaar is.  
 
Groep 7 
Wij zijn deze periode veel bezig geweest met onze ICT-vaardigheden. We hebben het verslag van 
het schoolreisje digitaal geschreven en plaatjes erbij gezocht. Ook om het hoofdstuk Buitenissig af 
te sluiten zijn veel kinderen bezig om een Google Presentatie te maken over een bijzonder dier. Ook 
bij alle spreekbeurten hebben we prachtige PowerPoint gezien. Met jullie ICT-skills zit het wel goed! 
Het taalhoofdstuk Geluk hebben wij afgesloten met het schrijven van gedichten; wat een 
creativiteit met woorden. Tijdens de dramales hebben wij ons probleemoplosssend vermogen 
aangesproken tijdens ons toneelstukje; wat was de oplossing en hoe maak je dat duidelijk naar de 
ander; communiceren. Samenwerken doen wij heel graag. Het spannendste is dan toch wel de 
maatjeskiezer van Gynzy; met wie moeten we samenwerken? Erg fijn dat iedereen met elke 
klasgenoot dat kan. Tot slot hebben we prentenboeken voorgelezen aan de kleuters; dat is toch 
wat anders dan aan je klasgenoten. Ook gaan we nog spelletjes met ze doen. Hierbij hebben we 
onze sociale vaardigheden goed gebruikt! 
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Groep 8 
De afgelopen periode zijn we bij taal bezig 
geweest met het thema ‘Rap’. Daarbij hebben 
we zelf een tekst voor een rap verzonnen en we 
hebben er een beat onder bedacht. 
We hebben geschiedenis en begrijpend lezen 
gecombineerd door van een tekst een tijdlijn te 
maken. Het onderwerp was de Berlijnse muur.  
De leerlingen hebben nagedacht over de 
toekomst en ze hebben een verhaal geschreven 
over hoe hun leven er over 20 jaar uitziet. 
Bij geschiedenis kwam de multiculturele 
samenleving ter sprake en hebben ze met elkaar ontdekt hoe die tot stand is gekomen. 
Daarnaast werd in projectvorm gewerkt over belangrijke personen en werd dit later gepresenteerd 
voor de klas. Hierbij kwamen we meer te weten over o.a. The Beatles, Einstein, Aart Staartjes, Anne 
Frank, Nijntje en Peter R. de Vries. 
 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij veel aandacht aan de zomer besteed. Mooie tekeningen van kriebelbeestjes, 
ijsjes van vouwpapier en een dobbelspel over schoolreisje. Ook hebben wij opdrachten met de letter d 
gemaakt in ons letterboekje. 
Op maandag zijn wij op bezoek geweest bij buurman Toon waar wij een speurtocht hebben gedaan, 
een insectenhotel hebben bekeken en een lekker ijsje hebben gegeten. Het was een succes. Adri en 
Wioleta super bedankt voor jullie begeleiding. 
De komende week is de letter van de week de l van lekker bijna vakantie 😉😉 en het cijfer 7 staat 
centraal. 
Woensdag 29 maart vieren wij ons Zomerfeest. De kinderen hebben geen lunch nodig maar wel een 
lekker feestelijk 10-uurtje. Ook is het handig als zij makkelijke kleding en schoenen aan hebben. Deze 
dag mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen. 
Graag zien wij jullie volgende week op de 10-minuten gesprekken waar wij het rapport van uw kind 
bespreken. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Alweer een drukke maar ook vooral een gezellige week achter de rug. 
Nog maar twee weken en dan begint de zomervakantie. 
De Cito toetsen zijn nu afgerond en de juffen zijn druk bezig geweest met het maken van de 
rapporten.  
Volgende week starten de 10-minuten gesprekken en krijgen de kinderen aan het eind van volgende 
week hun rapport mee naar huis.  
Ook kunnen de kinderen gaan genieten van een prachtig musical optreden van groep 8 aankomende 
vrijdag. Dat belooft wat. 
 
Fijn weekend 
Juf Danny en juf Hanna  
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Groep 4: 
Het was deze week een korte week maar wat hebben we hard gewerkt. Maandag hadden we de 
laatste toets van taal. Met rekenen zijn we aan het werk geweest met grote getallen. Zelfs tot 
duizend. Ook geld sommen kwamen aan bod. Hoeveel geld kom je te kort om die mooie broek te 
kopen? En oefenen met de tafels blijven we natuurlijk ook lekker doen. De categorieën van spelling 
zitten er al goed in. Het einde van het schooljaar komt in zicht. En we kijken uit naar het grote 
Elckerlyc feest van volgende week woensdag. Allemaal een gezellig en zonnig weekend groetjes juf 
Aukje en juf Carla. 
 
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla  
 

 
De groepen 5: 
Deze week kregen bij een bezoekje van Rudi Jonker. Hij is schrijver en illustrator. Hij gaf een supergave 
workshop over striptekenen. De kinderen waren razend enthousiast en zijn zelf aan de slag gegaan 
met het tekenen van een stripfiguur.  
Volgende week woensdag is het grote Elckerlyc schoolfeest. De kinderen hoeven dan geen lunch mee 
te nemen, wel een 10-uurtje. We gaan er een gezellige, feestelijke dag van maken.  
Volgende week zijn de rapportgesprekken. Fijn om elkaar dan te spreken!  
 
Fijn weekend!  
De juffen van groep 5 
 

 
Groep 6: 
We hebben deze week geoefend tijdens de rekenles met getallen t/m 100.000, breuken met stroken, 
oppervlakte/omtrek en schatten. Verder hebben we tijdens de taalles geoefend met beschrijvingen 
maken bij foto's en nieuwe woorden bij het thema Plankenkoorts. Maandag hebben we het spel 'ik ga 
op reis en ik neem mee' gespeeld maar dan met uitbeelden. De kinderen maakten het erg moeilijk voor 
elkaar, leuk! Natuurlijk was het hoogtepunt van deze week wel de juffenverjaardag op woensdag. 
Nogmaals ontzettend bedankt voor de cadeautjes en gezelligheid. Het was een geslaagde dag met 
kringspelletjes, quiz, buitenspelen en film.   
Volgende week: 
- dinsdag 28 juni: toets aardrijkskunde  
- woensdag 29 juni: Het Elckerlycfeest 
- donderdag 30 juni: museumbezoek en musical groep 8 kijken. 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
Wat was het deze week heerlijk weer en wat hebben we weer afwisselende dingen gedaan. We 
hebben nog wat toetsen gemaakt, de Entreetoets besproken, kleuters voorlezen, lekker gedanst en 
gezongen, gewerkt met verschillende aanzichten bij de rekenles (buiten) en vandaag mogen jullie 
genieten van een vrije vrijdag. 
Volgende week gaan we op maandag gezelschapspelletjes met de kleuters doen. De kleuters nemen 
spelletjes voor ons mee, dus dat hoeven wij niet te doen. Woensdag is het schoolfeest en donderdag 
bekijken we de musical van groep 8. Ook krijgen jullie vrijdag het rapport mee naar huis en zien we in 
de loop van de week alle ouders om het rapport te bespreken. 
We gaan nog 2 weken knallen! 
 
Gezellig weekend, groetjes juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
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De groepen 8: 
Volgende week wordt een drukke week voor de groepen 8: 
 

Maandag  
27-06 

Generale 
repetitie  
8B 

12.30 

Maandagavond  
27-06 

1e Opa’s en 
oma’s  
8B 

18.15 start 
19.00 

Dinsdag  
28-06 

Generale 
repetitie  
8A 

12.30 

Dinsdagavond  
28-06 

1e Opa’s en 
oma’s  
8A 

18.15 start 
19.00 

Woensdagavond  
29-06 

2e Opa’s en 
oma’s  
8B 

18.15 start 
19.00 

Donderdag  
30-06 

Optreden voor  
5A en 6 door 8A 

10.30 

Donderdag  
30-06 

Optreden voor  
5B en 7 door 8B 

12.30 

Donderdagavond  
30-06 

2e Opa’s en 
oma’s  
8A 

18.15 start 
19.00 

Vrijdag  
01-07 

Liedjes voor de 
onderbouw door 
8A 
1/2A, 1/2B en 4 

09.00  

Vrijdag  
01-07 

Liedjes voor de 
onderbouw door 
8B 
1/2C en 3 

10.45 

Vrijdagmiddag 
 01-07 

Liedjes voor de 
Jacobus  
8A en 8B 

13.15 

 
Het is handig als de kinderen vrijdag een grote tas meenemen, dan gaan we opruimen in de klas. 
Aanstaande maandag krijgen de kinderen een briefje mee waarin u toestemming kunt geven voor het 
zwemmen van maandag 04-07. Graag z.s.m. retour. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): 
24 Julian van der Zwet (2017) 1/2A 
25 Bente Bongers (2013) 5B 
25 Matthijs Huijbers (2010) 7 
25 Romijn Wever (2010) 8A 
26 Larissa Keller (2009) 8A 
26 Julia Klein (2012) 6 
28 Jason van Es (2015) 3 
28 Aniek Geerlings (2016) 1/2A 
28 Daniel Sultanzadah (2013) 5A 
29 Puck Arrachart (2010) 8B 
29 Jan Volwater (2016) 1/2B 
30 Wided Soulimani (2017) 1/2C 
JULI    

1 Karolina Stepnik (2012) 6 
 

 
 

 


