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Algemene informatie: 
 

Vakantie! 
Bij deze nieuwsbrief treft u een Noordbericht aan met recente informatie rondom Kindcentrum-
Noord. 
Ook ontvangt u de nieuwe schoolgids. Mocht u daarin onrechtmatigheden aantreffen, dan verzoek ik 
u die aan mij te melden via de.elckerlyc@ssba.net  opdat ik ze kan verwerken in een update. 
Aan het eind van de zomervakantie verstuur ik nieuwsbrief ‘0’ met extra informatie voor de start van 
het nieuwe schooljaar. 
Nu rest mij u een heel fijne vakantie toe te wensen en graag tot 22 augustus! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

    
Lieve kinderen, ouders en collega’s,  
De allerlaatste schooldag. Tijd om nu echt gedag te zeggen. Afgelopen week ben ik door mijn collega’s 
en onze groep 4 flink in het zonnetje gezet. Bedankt allemaal voor de lieve woorden, afscheidscadeaus 
en dikke knuffels naar aanleiding van mijn vertrek! De jaren zijn voorbijgevlogen. Ik wil iedereen met 
wie ik afgelopen jaren heb mogen samenwerken enorm bedanken. Het waren leerzame, mooie, 
gezellige en vooral heel fijne jaren met elkaar, waar ik met een warm gevoel op terugkijk. Ik wens 
iedereen alle goeds voor de toekomst. Samen met groep 8 zwaai ik jullie uit. Een nieuwe groep, een 
nieuwe leerkracht, een nieuwe school. Uiteindelijk is het voor ons allemaal weer een nieuw en 
spannend avontuur in het nieuwe schooljaar! Voor nu eerst een heel fijne zomervakantie gewenst. 
Twintig jaar Elckerlyc… Ik ga het zeker missen. Daarom ook geen doei of dag, maar tot ziens met een 
glimlach. We komen elkaar vast nog wel eens tegen! 
 
Lieve groet, juf Aukje 
 

                                                                                                                        
Weekagenda: 
 
Maandag  22-8 Start schooljaar 2022-2023. 
Dinsdag  23-8 * 
Woensdag  24-8 * 
Donderdag  25-8 * 
Vrijdag  26-8 Verzending nieuwsbrief 1. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij heerlijk met ons eigen speelgoed gespeeld en hebben wij het over de komende 
vakantie gehad met alles wat daarbij hoort. 
Op woensdag hebben wij afscheid genomen van groep 8. Dat was best een beetje spannend want 
iedere kleuter mocht met een leerling van groep 8 door de erehaag lopen die werd gevormd door de 
kinderen van de rest van de school. 
Op donderdag hebben wij even geoefend in onze nieuwe groep. De kinderen van groep 3 hebben het 
woordje ik al leren schrijven en hebben er een leuke tekening bij gemaakt. De kinderen van groep 1A 
zijn ook bij juf Fabiola of juf Annemiek geweest. 
Donderdagmiddag hebben de kinderen van groep 1/2A afscheid genomen van juf Chris. 
Het was erg gezellig en zij heeft een mooi afscheidsboek gekregen van haar groep. 
Nu lekker genieten van een welverdiende vakantie.  
 
Tot maandag 22 augustus! 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Dat was het dan.... Schooljaar 2021-2022. Het was een wat rommelige week zo op het eind maar 
zeker ook een gezellige laatste schoolweek. Wat kunnen de kinderen toch goed opruimen en 
schoonmaken zeg!!  
Het schooljaar is omgevlogen. We zijn apentrots op deze kanjers! Groep 3 blijft een bijzonder jaar 
waarin de kinderen enorme stappen maken in hun ontwikkeling. Van het eerste woordje lezen, 
schrijven IK tot het letterfeest in februari. Van tellen tot 10 tot plus en minsommen onder de 10. Hoe 
knap!  
Graag willen wij onze klassenouder bedanken voor alle inzet dit jaar. Ook willen we alle ouders 
bedanken voor jullie inzet met het lezen thuis en betrokkenheid het afgelopen schooljaar. We wensen 
alle kinderen volgend schooljaar heel veel plezier in de nieuwe groep. Afgelopen donderdag hebben 
we al kennisgemaakt met de nieuwe juf(fen) en nieuwe lokaal, dus dat gaat helemaal goed komen. Nu 
eerst, lekker genieten van een welverdiende vakantie!  
 
Liefs juf Danny en juf Hanna  
 

 
Groep 4: 
Wat was het een rommelige, maar zeker ook gezellige laatste schoolweek! Kunnen de kinderen thuis 
ook zo goed poetsen en opruimen? Het schooljaar is omgevlogen.  Wat zijn we trots op onze kinderen. 
Wat hebben ze weer veel geleerd. In deze laatste nieuwsbrief nog heel wat bedankjes! Graag willen 
we onze klassenouders Fleur en Kelly bedanken. Gelukkig hebben we dit jaar weer lekker wat feestjes 
mogen vieren. We willen de tutoren van groep 7 bedanken voor het samen lezen afgelopen jaar. Ook 
willen we alle ouders hartstikke bedanken voor de inzet en betrokkenheid het afgelopen schooljaar. 
Natuurlijk willen we onze kinderen bedanken. Wij vonden het heel erg gezellig en gaan jullie zeker 
missen! We hebben een leuke feestdag gevierd in onze groep, hebben een gezellig afscheid gehad in 
en zijn ook nog eens enorm verwend. Bedankt! We wensen alle kinderen volgend jaar heel veel plezier 
in hun nieuwe groep. Lieve Omar, wij wensen jou heel veel plezier op je nieuwe school. We hopen dat 
je je gauw thuis zult voelen. Op woensdag hebben we groep 8 uitgezwaaid en op donderdag hebben 
we alvast kennisgemaakt met juf Ester en ons nieuwe lokaal. Dat gaat helemaal goed komen! Maar 
eerst... lekker genieten van een welverdiende vakantie. Dat hebben jullie wel verdiend.  
 
Lieve groet, juf Aukje en juf Carla 
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De groepen 5: 
Groep 5a:  
Wat een gekke laatste week hadden we in groep 5a. Door de vele Corona besmettingen was het een 
bijzondere afsluiting met de halve groep.  
 
Groep 5a en 5b:  
De juffen willen iedereen bedanken voor een geslaagd schooljaar met elkaar. We hebben van jullie 
genoten!  
Nu eerst een hele fijne vakantie en in augustus een goede start in groep 6!  
Lieve groetjes van juf Demi, juf Nelleke en juf Ester 
 

 
Groep 6: 
Dat was het dan! De laatste lessen, de laatste spullen verdeeld en verhuisd. Jullie hebben goed 
geholpen.  
Dan kunnen we vandaag aftellen 10, 9, 8 .... En dan ... is het vakantie! 
Bedankt voor het afgelopen jaar. Geniet van een welverdiende vakantie en allemaal veel succes in 
groep 7. 
 
Fijne vakantie! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
  

 
Groep 7: 
Wat hebben we deze week nog hard gewerkt! We hebben alles uitgezocht, ingepakt, schoongemaakt 
en verhuisd. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog een beetje gewerkt aan de schoolvakken, maar 
op een andere manier a.d.h.v. puzzels, creatief denken en samenwerkend. Dinsdag nog een hele 
gezellige dag op de fiets gehad, woensdag afscheid genomen van juf Marian, donderdag het afscheid 
van Wessel, wennen in groep 8 en afscheid met juf Dyonne. Nu is dan officieel de vakantie begonnen 
voor groep 7!  
 
Iedereen nogmaals bedankt voor de inzet, de samenwerking en het enthousiasme. We hebben 
genoten dit jaar!  
 
Geniet van de welverdiende vakantie, groetjes juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
 

 
De groepen 8: 
Na een gezellige afscheidsavond met twee spetterende musicals, hebben we op woensdagochtend 
toch echt definitief afscheid genomen van beide groepen 8. Tussen 9 en 10 uur hebben we eerst met 
elkaar de boel weer opgeruimd en daarna in de klas nog een stukje kampfilm gekeken. Natuurlijk 
kregen de kinderen ook hun plakboek mee met mooie herinneringen van groep 1 t/m groep 8. 
Om 10 uur hebben we nog wat musicalliedjes op het plein gezongen. Na de pauze mochten de 
kinderen nog een laatste rondje door en om de school maken met aan iedere hand een kleutertje.  
Na dit rondje hebben we in de klas nog kort nagepraat en toen was het afscheid toch echt daar. 
Met een lach en een traan verlieten de achtste groepers de school, met vast een hele fijne toekomst in 
het verschiet! We wensen ze heel veel plezier en succes op hun nieuwe school! 
Maar nu eerst genieten van de vakantie! 
 
Groeten van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
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De jarige(en): 
Juli 
11 Ziyaad Boukayssi (2011) 7 
13 Fabian Knibbe (2013) 5B 
13 Tess de Ruiter (2013) 5B 
15 Nikki Markwat (2016) 1/2A 
18 Lola du Prie (2013) 5B 
18 Dylan Zwetsloot (2010) 7 
21 Isa van der Tang (2015) 3 
24 Jace van Zuijlen (2013) 5B 
25 Jena Alsoudi (2010) 8A 
25 Jaivy Loos (2010) 8A 
25 Liene Rijkelijkhuizen (2012) 6 
25 Zoë Valentijn (2013) 5B 
26 Mohamad Alsaid (2009) 8A 
29 Tigo Rodewijk (2015) 1/2B 
30 Marc Boltjes (2014) 4 

Augustus 
3 Omar Belaidi (2012) 4 
4 Dex Daleman (2017) 1/2B 

5 Julie Disseldorp (2016) 1/2B 

6 Dinand Overmans (2015) 4 
7 Enas Alsaid (2015) 1/2C 
8 Sami Schrage (2011) 6 
11 Ryan van der Hoorn (2016) 1/2B 
12 Rita Alkurdi (2016) 1/2A 
12 Tess van der Felz (2010) 8B 
12 Guus Kiers (2015) 3 
12 Abdullah Zarour (2013) 5A 
13 Daan Bongers (2015) 3 
14 Sem Loos (2010) 8A 
15 Keet Rodewijk (2016) 1/2B 
17 Manou van Blijswijk (2011) 7 
20 Sounna Belkasmi (2011) 7 
20 Nathan Harteveld (2014) 4 
21 Miley Buurman (2010) 8A 
21 Mees van Dijk (2017) 1/2A 
21 Babs van Velzen (2015) 3 

 

 
 

 

 


