
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Kerstviering 2016: 
Nog zes nachtjes slapen en dan is het zover: Het kerstdiner op de Elckerlyc. Op de intekenlijsten staan 
al heel veel heerlijke hapjes, dus dat wordt smullen! 
Donderdagochtend kunnen de kinderen een bord, beker en bestek, voorzien van naam, meenemen 
naar school. Donderdagmiddag worden de kinderen om 17:15 uur weer op school verwacht. 

Op woensdagochtend staat een ouderwets gezellige spelletjesochtend op het programma. De 
kinderen mogen hiervoor een gezelschapsspelletje meenemen van thuis.  

Vandaag hebben alle kinderen de officiële uitnodiging voor de kerstviering meegekregen. Kijk snel op 
de uitnodiging om te zien wat er de rest van de avond op het programma staat. 

Tot donderdag! Kerstgroeten van de kerstwerkgroep 

 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
Weekagenda: 

 

maandag  19-12 * 

dinsdag  20-12 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  21-12 * 

donderdag  22-12 Kerstviering, inloop vanaf 17.15 uur. 

vrijdag  23-12 Start kerstvakantie om 12.00 uur, verzending nieuwsbrief 17. 

 

 
 
 
 

De jarige(n): 
 
20 Teije van Klink 1/2A 

21 Sky Koedam 5 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
 

Nieuwsbrief nummer 16 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Wij hebben afgelopen week lekker gewerkt. We hebben de letters g en au geleerd. Het is lastig dat de 
letters ou en au zoveel op elkaar lijken: ze klinken ook hetzelfde! Om goed de woorden met de au te 
kunnen onthouden, hebben we in de klas een blauw papier hangen waarop we alle woorden met au 
opschrijven. We hebben er al een heleboel! Verder zijn we bezig met het maken van een lampion. Die 
gebruiken we tijdens de wandeling na ons kerstdiner. Als uw kind thuis een lampionlichtje aan een stok 
heeft, is het fijn als die (voorzien van naam) mee mag naar school. Als uw kind dat niet heeft, dan krijgt 
het een waxinelichtje. Volgende week dinsdagmiddag gaan we kerststukjes maken in de klas. Wij zorgen 
voor de spulletjes voor het kerststukje.  Woensdagochtend hebben we een spelletjesochtend. Hiervoor 
mag uw kind een gezelschapsspel meenemen. Donderdagavond vieren we kerst in de klas. Bijna iedereen 
heeft al iets lekkers ingevuld om te mee te nemen naar het kerstdiner. Vanaf 17.15 uur kunnen de 
kinderen hun lekkers neerzetten in de klas en kunt u nog even kijken. Om 17.30 uur gaan wij aan tafel! 
Het wordt een gezellige week! 
Skills: 
We hebben deze week op ‘Klokhuis’ gekeken naar het traditionele kerstverhaal. Waarom vieren wij kerst 
zoals we het nu vieren? Volgende week gaan we kijken of ze dat in andere landen ook zo doen. 
 
Groetjes van juf Nelleke, juf Carla, juf Aukje en juf Ester 
 

 

Groep 4: 
 Deze week zijn we in het thema van de skill sociale en culturele vaardigheden naar het museum 
geweest. We zijn geweest bij de indianen in museum Volkenkunde. We begonnen met een gezamenlijke 
opening en daarna zijn we opgesplitst in twee groepen. We begonnen met een poppenspel en een 
rondleiding door de tentoonstelling. De vrouwen die ons rondleidden konden erg goed vertellen! En wat 
leuk om al die maskers en kleding van de indianen te zien. Daarna gingen we naar een andere zaal. We 
gingen een feest van de indianen naspelen. Een aantal kinderen mochten een muziekinstrument 
bespelen en de rest speelde mee in het toneelstuk. De vrouw van de rondleiding was de verteller en de 
kinderen speelden de rollen van het stamhoofd, de dochter, de oom en adelaar. We hebben ontzettend 
gelachen!  

Groep 1 / 2 A en B: 

De afgelopen week zijn wij verder gegaan met het thema Kerst. Wij hebben een mooie Rudolf gemaakt en 
gezellige lampionnen geknutseld voor de lichtjesparade van donderdag 22 december. Ook hebben wij veel 
aandacht besteed aan de betekenis van het Kerstfeest en dat het op veel verschillende manieren gevierd 
kan worden. Dit in het teken van de skill sociaal culturele vaardigheden. 
Op woensdagochtend starten wij met een gezellige spelletjesochtend (groep doorbroken). De kinderen 
mogen zelf een gezelschapsspelletje meenemen die ze samen met kinderen van de andere kleutergroep 
en groep 4 kunnen spelen. 
De kleutergroepen gaan woensdagochtend kerststukjes maken. Wij gaan ons best doen om er iets moois 
van te maken. 

Vergeten jullie niet de lijst voor het kerstdiner in te vullen. Drinken is er al voldoende, misschien nog een 
lekker hapje of toetje is altijd welkom. 
Donderdag 22 december worden alle kinderen vanaf 17.15 uur op school verwacht voor een feestelijk 
diner met leuke afsluiting. Graag zelf bord, bestek en beker (voorzien van naam) op donderdag 
meegeven. 
Wij gaan er nog een gezellige laatste week van maken voor de Kerstvakantie. 
 
Fijn weekend. 
De kleuterjuffen  
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In de klas hebben we ook gewerkt aan de skill. We hebben besproken hoe mensen overal kerst vieren. In 
Peru vieren ze het bijna op dezelfde manier. Alleen hebben ze daar ook elven, die zien we in Nederland 
niet zo vaak. Ook hebben ze daar een ander kerstbrood, er zitten snoepjes in.  
Ter voorbereiding van het kerstdiner op 22 december hangt er een intekenlijst voor wie wat meeneemt 
en zijn er lampionnen gemaakt. Sommige kinderen hebben zelfs al nagedacht over wat ze aantrekken! 
We hebben er allemaal erg veel zin in. 
 
Fijn weekend, groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
De kinderen hebben deze week een oefenblad van aardrijkskunde meegekregen. Ze kunnen hiermee de 
hoofdsteden van de provincies oefenen. Volgende week is op dinsdag de toets hierover. Verder zitten we 
natuurlijk lekker in de kerstsfeer. Vandaag hebben we een lampion geknutseld die we volgende week na 
het kerstdiner gaan gebruiken. Volgende week gaan we op woensdagochtend spelletjes doen. De 
kinderen mogen hiervoor op deze ochtend een (gezelschaps)spelletjes meenemen. Ook gaan we nog 
kerststukjes maken. Alles wordt verzorgd dus de kinderen hoeven hiervoor niks zelf mee te nemen. Wel 
willen we vragen of de kinderen vóór volgende week donderdag een klein, glazen potje mee met een led-
waxinelichtje mee willen nemen.   
De lijst op de deur staat al vol met allerlei lekkere dingen en donderdag is het dan zover! De kinderen 
worden om 17.15 uur op school verwacht en om 17.30 uur beginnen we met het kerstdiner. Bord, beker 
en bestek kunnen in de ochtend al worden meegenomen zodat we donderdagmiddag de tafel alvast 
kunnen dekken. Na het diner maken we nog een wandeling met onze lampionnen en zingen we liedjes bij 
de kerstboom op het kleuterplein om ongeveer 19.00 uur. Hierna gaan alle kinderen naar de klas om hun 
spullen op te halen en kunt u uw kind ook bij de klas op komen halen. 
21st century skills:  
Juf Yvonne heeft deze week verteld hoe kerst in Nieuw-Zeeland wordt gevierd. Best gek om kerst in de 
zomer te vieren! Verder hebben we ook een leuk werkboekje over kerst in andere landen.  
 
Fijn weekend! 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Inmiddels hangen er mooie "kerstballen" boven ons hoofd en geen "sterren" zoals vorige week in de 
nieuwsbrief stond. Die sterren zijn we natuurlijk zelf al! We maken deze week een mooie lampion voor 
de kerstviering van volgende week. Het is ook handig om een batterijlampje mee te nemen. Dat lampje 
kunnen jullie gebruiken voor in de lampion tijdens het kerstdiner en als we naar buiten gaan. Volgende 
week woensdag gaan we "groepsdoorbroken" spelletjes doen. Voor die ochtend mag je 
gezelschapsspelletjes meenemen. Op donderdag zetten we 's middags alles klaar voor de kerstviering. 
Inmiddels hebben al veel kinderen iets lekkers op de lijst in de boom geschreven om mee te nemen voor 
het kerstdiner. Je wordt op donderdag 22 december om 17.15 uur verwacht op school. Dan gaan we 
eerst smullen van al die lekkere dingen die jullie gemaakt hebben. Daarna gaan we naar buiten met 
onze lampion. We lopen en zingen achter de muziek aan. Lees hierover het algemene stukje in de 
nieuwsbrief.  
 
Huiswerk: 
Dinsdag 20 december: stencil taal over het onderwerp en de persoonsvorm. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
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Groep 7: 

Wat een gezellige sfeer is er in de groep. Een mooi versierde klas en lieve kinderen. We werken ook nog 
hard tussen alle leuke kerstdingen door. We hebben al mooie ‘kras’ tekeningetjes gemaakt en 
lampionnen. De boekenbeurten zijn ook verdeeld. Iedereen heeft een blad mee naar huis gekregen met 
de data en hoe de boekenbeurt eruit moet zien.  
Volgende week gaan we op woensdag gezelschapsspelletjes spelen, neem dus een leuk spel mee. Op 
donderdag gaan we kerststukjes maken. Neem die dag ook je bord, beker, bestek mee voor het 
kerstdiner ’s avonds (zie ook algemene stukje nieuwsbrief). We gaan er een gezellige week van maken. 
Skill: 
Wij hebben de skill ICT en culturele vaardigheden gecombineerd. Iedereen heeft op internet gezocht hoe 
kerst en/of oud en nieuw wordt gevierd in een ander  land. We hebben veel verschillen gevonden. 

Huiswerk: dinsdag aardrijkskunde toets H 4 
Fijn weekend. Juf Marja en juf Marian 

 

Groep 8: 
 We hebben een gezellige week achter de rug. De klas is mooi versierd en de intekenlijst voor het 
kerstdiner raakt al aardig vol. Ook hebben we lampionnen geknutseld. Mocht u thuis nog een lampje 
hebben voor in de lampion geef dat dat aan uw kind mee. Heeft u geen lampje dan krijgt uw kind een 
waxinelichtje. 
Op woensdag gaan we spelletjes doen in de klassen, er mogen spelletjes van thuis worden 
meegenomen. Natuurlijk maken we ook een kerststukje voor op tafel. 
Op donderdagavond vieren we kerst op school. Hiervoor moet een bord, beker en bestek worden 
meegenomen. Inloop vanaf 17.15 uur, we starten echt om 17.30 uur. Rond 19.30 zijn we klaar. Op 
vrijdagochtend ruimen we de boel op en om 12.00 uur begint dan de kerstvakantie. 
De boekenbeurten zijn ingedeeld, we starten in januari. 
Skills: 
We speuren nog steeds op internet naar kerstvieringen in andere landen. We hebben ook de 
PowerPoint presentatie van juf Yvonne bekeken over kerst in Nieuw Zeeland. Toch wel anders, zo 
midden in de zomer. 
Huiswerk: 
Maandag: Toets Engels hoofdstuk 4 
Dinsdag: Kerstopstel inleveren 
 
Fijn weekend, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 
 

 

          

 
KERSTCONCERT 

leerlingen  stichting MOL 
Geniet je ook altijd van je muziekles en wil je 

Wel eens horen wat je kunt bereiken als je ook 
Een instrument gaat bespelen? Kom dan naar het kerstconcert 
Zaterdag 17 december om 16:00 uur in Liefde voor Harmonie 

Noordeinde 240 a Roelofarendsveen. Toegang gratis 


