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Nieuwsbrief nummer 1
Schooljaar 2017 -2018

Algemene informatie:
Aanpassingen schoolgids.
In het vakantierooster (pagina 34) staat 5 februari als studiedag vermeld. Maar op pagina 44 in de
schoolgids staat het in de kalender op 12 februari.
De juiste datum van de studiedag is maandag 12 februari 2018.
Kennismakingsgesprekken.
Bij deze nieuwsbrief zit een ‘praatpapier’ voor de kennismakingsgesprekken die binnenkort met u
worden gevoerd.
Noodnummerformulier.
In de bijlage treft u ook het nieuwe ‘noodnummerformulier’ aan. Ik verzoek u dit formulier in te vullen
en te mailen naar de leerkracht(en) van uw kind. Wij beschikken dan over de meest recente gegevens.
Tuinonderhoud.
Ik wil Jan Castelein hartelijk danken voor het tuinonderhoud tijdens de zomervakantie!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Demi van As en ik ben 21 jaar oud. Ik ben net afgestudeerd aan de PABO in Leiden en
ben ontzettend enthousiast dat ik meteen aan de slag kan op de Elckerlyc.
Ik heb al veel ervaring opgedaan de afgelopen jaren op verschillende scholen in de regio. Ik heb mij
gespecialiseerd in het jonge kind (groep 1, 2 en 3) en hoop mijn kennis en ervaring het komende jaar
op de Elckerlyc toe te kunnen passen.
Het laatste jaar van mijn opleiding heb ik de minor 'Van verhalen groei je!' gevolgd, waarin ik veel heb
geleerd over het belang van verhalen vertellen en lezen in het basisonderwijs.
Naast mijn werk speel ik een aantal keren in de week fanatiek hockey. Dit jaar zijn wij gepromoveerd
naar de overgangsklasse, wat een leuke uitdaging zal worden.
Ik heb veel zin om met deze klas aan de slag te gaan dit jaar en sta altijd open voor op- en
aanmerkingen. Loop gerust even langs groep 1/2 C als u vragen heeft!
Met vriendelijke groet,
Demi van As
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

28-08
29-08
30-08
31-08
01-09
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Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
Wij zijn deze week weer gezellig begonnen in de nieuwe groepen. Kinderen en ook de juffen
moesten even aan elkaar wennen, maar inmiddels zit de goede sfeer er lekker in.
De komende weken werken wij over het thema vriendschap en alles wat daarmee te maken heeft.
De afgelopen week hebben wij mooie cupcakes versierd om daar een verjaardagskalender van te
maken.
Iedere donderdag hebben de kleutergroepen gym. De kleuters gymmen in hun ondergoed maar
hebben wel schoenen nodig (voorzien van naam) die op school blijven. Heeft u nog geen schoenen
meegegeven? Geen probleem maar wel graag zo snel mogelijk inleveren. Op deze dag is het zeer
prettig als de kinderen makkelijke kleding aan hebben, zodat ze zich zoveel mogelijk zelf aan- en/of
uit kunnen kleden.
Nieuwe leerlingen in de groepen:
Groep 1/2A : Tess, Fabian, Sepp, Fatima
Groep 1/2B : Noah, Dani, Zoë, Lola en Abdullah
Groep 1/2C : Bente, Emma, Tim en Jace
Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc.
Fatima en Abdullah zijn als vluchteling naar Nederland gekomen. Zij zullen bij ons op school
Nederlands leren. Er is met de kinderen in de groepen besproken waar de kinderen vandaan komen
en hoe wij ze het beste kunnen helpen. Wij hopen dat ze zich snel thuis voelen bij ons op school.
Ook verwelkomen wij juf Demi in groep 1/2C. Zij werkt de hele week. Veel plezier bij ons op de
Elckerlyc.
Fijn weekend allemaal en tot volgende week!
De kleuterjuffen
Groep 3:
Na een lekkere lange vakantie mochten we maandag eindelijk beginnen! Voor de kinderen, maar
zeker ook voor de juffen altijd weer even een spannend moment. Dit schooljaar leren de kinderen
vooral lezen, schrijven en rekenen. We werken voor lezen en taal met de methode Veilig Leren
Lezen (VLL). De methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). De eerste kern heeft als thema: Jij
en ik. De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m en s. Ze leren korte woordjes
maken en lezen. Ook leren ze het verschil in leesletters en schrijfletters. Bij iedere kern ontvangt u
een ouderbrief waarin u ook kunt lezen wat er geleerd gaat worden. Voor rekenen geven wij de
doelenposter mee. Ook hier ziet u per blok wat we allemaal gaan leren. Best wel even wennen
allemaal. Al die schriften, het luisteren en het zitten, niet zo veel meer spelen, maar… de kinderen
doen het al hartstikke goed!
Op maandagmiddag en donderdagochtend hebben de kinderen gym. Het is de bedoeling dat ze
daarvoor een gymbroekje, een gymshirt en gymschoenen meenemen. Na de les gaan we (kort)
douchen, dus graag ook een handdoek meegeven. Groep 3 heeft dit jaar nog geen klassenouder(s).
Mocht u interesse hebben om dit alleen of samen te doen? Wij horen het graag!
Wellicht tot snel tijdens de kennismakingsgesprekken.
We wensen iedereen een goed weekend toe. Rust maar even lekker uit.
juf Aukje (ma/di/woe) en juf Carla (do/vrij)
aukjeaardema@ssba.net; carlaloonstra@ssba.net
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Groep 4A en B:
Na een lange vakantie zijn we deze week gestart in groep 4! Het was spannend en nieuw, iedereen
heeft hard gewerkt! Tussen de lessen door hebben we wat spelletjes gedaan om elkaar allemaal
wat beter te leren kennen. We hebben nu voor taal en spelling een nieuwe methode: Staal. We
hebben al erg gelachen om de filmpjes die erbij horen!
Met rekenen hebben we deze week geoefend met de getallenlijn tot 100. Ook gaan we binnenkort
starten met de tafels!
Misschien is het goed om nog even de gymtijden van uw kind goed te bekijken! Het is de bedoeling
dat de kinderen gymkleding, gymschoenen en een handdoek meenemen.
In groep 4A hebben we een nieuwe leerling, Larissa Keller. We wensen haar veel plezier bij ons op
school. Komende week komen ook Omar en Ali Al Osman in de groepen 4. Ze volgen ook lessen
buiten onze school, om de Nederlandse taal goed te leren begrijpen en schrijven. Ze zijn dus niet
hele dagen in onze klas.
We zien u volgende week graag tijdens de ouder/kind gesprekken.
Goed weekend,
De leerkrachten van de groepen 4.
Groep 5:
Het nieuwe schooljaar is begonnen! Het is eerst natuurlijk even wennen aan een nieuw lokaal,
nieuwe juffen en nieuwe vakken, maar we zitten er lekker in. We hebben de eerste lessen van
aardrijkskunde en geschiedenis gemaakt. Tijdens aardrijkskunde hebben we kennis gemaakt met
topografie en tijdens geschiedenis hebben we het over de ijstijd en de jagers gehad. Daarnaast
hebben we voor taal en spelling ook een nieuwe methode, dus er zijn een heleboel nieuwe dingen
deze week. Tijdens begrijpend lezen hebben we gewerkt met Nieuwsbegrip. Hierbij wordt gewerkt
met een actuele tekst, dus dit spreekt de kinderen vaak extra aan.
We waren nu nog even met de klas bij elkaar, maar binnenkort gaan we tijdens begrijpend lezen
weer groepsdoorbroken werken en kan ieder hierbij werken op zijn eigen niveau. Verder is het
oefenen van de tafels erg belangrijk in groep 5. We maken daarom vanaf 28 augustus iedere
maandagochtend een tafeltempotoets. Deze gaat ook mee naar huis. De kinderen kunnen
proberen zichzelf steeds te verbeteren. Omdat de gymles maandag aan het einde van de ochtend
is, hoeven de kinderen na deze gymles niet te douchen. Zo kunnen we eerder terug zijn op school.
Volgende week woensdag en de woensdag daarop zijn de kennismakingsgesprekken in groep 5.
We vinden het belangrijk om samen met u en uw kind te bespreken waar wij op kunnen letten dit
schooljaar, zodat we goed van start kunnen gaan!
Fijn weekend,
Juf Yvonne en juf Anika
Groep 6:
We zijn weer begonnen! Na een heerlijke vakantie zijn we weer fris en vrolijk begonnen aan het
nieuwe schooljaar. Dit jaar gymmen we op maandag en donderdag. Daar hebben we natuurlijk
allemaal onze gymkleding bij nodig.
Op maandag is het altijd huiswerkdag! Deze week heb je nog niets meegekregen, maar als we
eenmaal gestart zijn met aardrijkskunde krijg je bijvoorbeeld topografie mee naar huis. Soms moet
je ook iets inleveren.
Volgende week vrijdag starten we met Nieuwsbegrip, "groepsdoorbroken", zoals ook in het
afgelopen jaar.
Een etui mee naar school is prima. Wel graag eentje die in je la past. Op school gebruiken we
"gewone" gummen. Kneedgum is voor thuis.
Volgende week maandag en woensdagmiddag zijn de kennismakingsgesprekken voor de kinderen
met de ouders. De ouders die zich hiervoor hebben aangemeld krijgen vandaag een mailtje met het
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schema.
Vandaag is Fatima in de groep begonnen. Wij wensen haar veel (leer)plezier bij ons op de Elckerlyc.
Veel plezier in groep 6 en een prettig weekend!
Juf José, juf Celine en juf Douwina

Groep 7:
Het schooljaar is goed begonnen, we hebben een gezellige week achter de rug. De nieuwe taal- en
spellingslessen zijn best pittig, maar wel heel leuk. We zijn begonnen met het thema STRIPS. Als je
thuis nog een leuke strip hebt, neem deze dan mee. De eerste les Engels was ook heel leuk. Wel
lastig hoor als de juf je iets vraagt in het Engels. We werken regelmatig met een “wisbordje”, vraag
uw kind maar eens wat wij hier mee doen. Op maandag en vrijdag hebben we gymnastiek. Denk
eraan om de gymspullen mee te nemen.
Onze klassenouders zijn; Samantha en Angelika. Zij zijn de moeders van Luke en Karim. Denk nog
even aan het inleveren van het rapport!
Op naar een gezellig schooljaar. Fijn weekeinde.
juf Marian en juf Marja
Groep 8:
Na zes fijne vakantieweken is groep 8 begonnen aan het laatste jaar op de Elckerlyc. Een leuk,
belangrijk jaar met een hoop activiteiten, zoals het schoolvoetbaltoernooi, de cito eindtoets, kamp
en de musical. Daarnaast wordt er natuurlijk ook hard gewerkt aan alle schoolvakken. Dit
schooljaar hebben we voor taal en spelling een nieuwe methode genaamd ‘Staal’.
Het is voor ons allemaal even wennen, maar ook wel weer heel leuk! Voor sommige vakken krijgen
de kinderen een huiswerkboekje mee naar huis. Onder andere voor Engels en aardrijkskunde. Ook
beginnen we met een huiswerkboekje voor spelling en woordenschat. Hierin maken we elke week
een aantal bladzijden. Dit huiswerkboekje moet iedere vrijdag weer ingevuld mee naar school
worden genomen. Het wordt dan gecontroleerd en gezamenlijk nagekeken.
Het is prettig als de leerlingen een schoolagenda gebruiken om alles in te noteren. Dan kunnen ze
ook alvast wennen voor volgend jaar. Voor de werkstukken bij docu is een USB-stickje handig. De
leerlingen zijn (voor docu) inmiddels begonnen aan een muurkrant over “Goede Doelen”.
Na deze eerste gezellige week zijn wij ervan overtuigd dat we een fijn (en natuurlijk ook erg
leerzaam) jaar tegemoet gaan met groep 8.
Fijn weekend allemaal, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje.

De jarige(en):
26-8
26
29
30
30
1-9
1

Nijs van Ammers (2011)
Linda van der Plas (2008)
Jesper van der Tang (2012)
Dewi Heemskerk (2010)
Roel Stigter (2012)
Mohamad Altamro (2006)
Luchano Dolieslager (2009)
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1/2B
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Ingezonden berichten:
Kom kennismaken met badminton bij sv ROAC
Met ingang van dit seizoen wordt het sportaanbod bij ROAC uitgebreid met badminton.
Om iedereen, ouders en kinderen, in de gelegenheid te stellen kennis te maken met badminton
organiseert ROAC om te beginnen twee open avonden.
Open avonden:
 Op woensdag 30 augustus van 20.00 tot 22.30 uur voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 Op vrijdag 1 september is er een open avond van 18.00 tot 20.00 uur voor de jeugd van 6
tot 18 jaar.
De open avonden krijgen een vervolg in een introductiecursus van 3 of 4 avonden in de maand
september.
Introductiecursussen:
 Voor de volwassenen is dat op woensdag 6, 13, 20 en 27 september van 20.00 tot 21.30
uur en voor de basisschooljeugd op vrijdag 8, 15 en 29 september van 18.00-19.00 uur.
 Voor jeugd van 12 tot 18 jaar van 18.30 tot 20.00 uur.
Dit alles vindt plaats in de Hertogshal, Rijpwetering.
Interesse? Schroom niet en kom meedoen. Het enige wat hiervoor benodigd is, is sportieve kleding
en zaalsportschoenen. Er zijn voldoende rackets in de sporthal aanwezig.

Vleermuisexcursie met bat-detector in Nieuwe Wetering op 1 september
Stichting Groen Licht houdt op vrijdagavond 1 september een Vleermuisexcursie voor kinderen
vanaf 8 jaar en hun eventuele begeleiders. Het programma begint ’s avonds om half acht met een
introductie over het duistere leven van vleermuizen en hun spectaculaire jachttechniek. Deze
introductie vindt plaats in de kantine van Uit den Boogaard Hoveniers, Achterweg 21 in Nieuwe
Wetering.
Aansluitend lopen we in de schemering naar natuurgebied ’t Eerste Stuk waar met een speciaal
apparaatje – de bat-detector – de geluiden van een vleermuis hoorbaar gemaakt worden. Iedere
vleermuissoort heeft zijn eigen frequentie. Er worden daar meestal vijf verschillende soorten
gespot.
De excursie eindigt rond 21.45 uur bij het startpunt. Kosten 3 Euro per persoon.
Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot woensdag 30 augustus via
stichtinggroenlicht@hotmail.com of telefonisch op 071-3315314
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