
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

De Nationale Voorleesdagen 2019 
Voorlezen is een feestje! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest in bed of overdag 
samen een prentenboek bekijkt. Voorlezen stimuleert de fantasie. Daarnaast heeft voorlezen een 
positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Je kunt er niet lang genoeg mee doorgaan! 
Van woensdag 23 januari t/m 2 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats.  
Er wordt dan vooral aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen 
en daarom door anderen worden voorgelezen. Voor 2019 is "Een huis voor Harry" van Leo Timmers 
verkozen tot Prentenboek van het Jaar.  Naast dit boek werden negen andere prentenboeken gekozen 
die samen de Prentenboek Top Tien van De Nationale Voorleesdagen 2019 vormen.  
Dit zijn boeken die naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende 
aanknopingspunten bieden voor interactie met jonge kinderen. Wij hebben ze ook en gaan er met 
veel plezier mee aan de slag! Zie voor meer informatie, zoals bijvoorbeeld de Prentenboeken Top 10, 
het Prentenboek van het jaar en voorleestips, http://www.nationalevoorleesdagen.nl 
 
Aukje Aardema, leescoördinator 
 
Oudercafé 
Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse oudercafé op OBS Elckerlyc op donderdag 7 februari om 
19.30 uur. Deze keer hebben we gekozen voor het thema Kinderen Online.  
We hebben een gastspreker uitgenodigd die u meeneemt in de onlinewereld van kinderen, met de 
leeftijd 4 tot en met 12 jaar. Onder het genot van lekkere hapjes en drankjes is er gelegenheid om je 
mening en ervaringen uit te wisselen. Het wordt een leuke, positieve avond waarbij we praktische tips 
ontvangen om kinderen te begeleiden tot bewuste en kritische gebruikers van nieuwe media. Deze 
week hebben alle kinderen een informatiebrief hierover meegekregen waar een strookje bijgevoegd 
is. Gelieve dit strookje in te vullen of u wel of niet aanwezig zult zijn en inleveren bij de leerkracht van 
uw kind voor 25 januari. U kunt ook inschrijven door een mailtje te sturen naar 
ouderraad.elckerlyc@ssba.net. In de bijlage van de nieuwsbrief zit opnieuw de informatiebrief met 
het invulstrookje. Wij hopen u in groten getale te zien die avond! 
 
De werkgroep Oudercafé 
 
Overloopspel 
Helaas gaan de kinderen nog steeds veel te wild te keer tijdens het overloopspel. Ik ben nu 
genoodzaakt om het spel voor enige tijd te verbieden. Dit doe ik liever niet, maar ik zie momenteel 
geen andere oplossing. De leerkrachten zullen hierover met de kinderen weer in gesprek gaan! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

           
                                                                                                             

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
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Een bericht van de MR 
MR vergadering 17 januari 
 Volgende week donderdag 17 januari vindt de tweede MR vergadering van dit schooljaar plaats. 
Om het geheugen even op te frissen de MR van de Elckerlyc bestaat uit personeelsleden en ouders 
en praat en beslist mee over het beleid van de Elckerlyc. De personeelsleden worden 
vertegenwoordigd door Carla Loonstra, Ester Hartgers en Erwin Lebbink, de ouders door Sander 
van der Meer, Annelies Castelein en Jan-Willem Vesseur. 
Om meer inzicht te geven in de werkzaamheden van de MR zal de wekelijkse nieuwsbrief gebruikt 
worden om voor en na iedere vergadering een bericht te plaatsen over de belangrijkste 
onderwerpen van die vergadering. 
 Voor de komende vergadering staan o.a. de volgende zaken op de agenda: 
  
 Akkoord aanpassing vakantierooster onderbouw 
 Brainstormsessie aandachtspunten MR komende schooljaren 
 Huisvesting 

  
Vragen en suggesties voor de MR kun je kwijt via het mailadres mrelckerlyc@ssba.net of bij een 
van de MR- leden persoonlijk. 
 
Namens de MR,  
Jan-Willem Vesseur 
 

 
Weekagenda: 

 

maandag  14-01 SMT- vergadering na schooltijd. 

dinsdag  15-01 * 

woensdag  16-01 * 

donderdag  17-01 ’s Avonds: MR-vergadering. 

vrijdag  18-01 Verzending nieuwsbrief 18. 

 
 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Allereerst allemaal de beste wensen voor 2019! We hopen dat het een leerzaam en gezellig jaar zal 
zijn.  

Deze week zijn wij enthousiast gestart met het thema 'Annie M.G. Schmidt'.  

De kinderen hebben de giraf van Dikkertje Dap geverfd en de spin Sebastiaan geknutseld. Deze zijn 
erg mooi geworden. 
Ook hebben we al veel voorgelezen over Pluk van de Petteflet en Jip en Janneke. 
Als u misschien thuis nog spulletjes (boeken, spulletjes van Jip en Janneke) heeft rond het thema 
zouden wij dit graag 
willen lenen om in de klas te laten zien. 
De letter van de week is ook komende week nog de e van emmer. Nemen jullie weer spulletjes mee 
voor in de lettermuur? 
Willen jullie alleen de dingen die gekoeld moeten worden voor de lunch in de betreffende kratten 
zetten. De kratten raken nu overvol en passen niet altijd meer in de koelkast. 
In groep 1/2A is Zoey begonnen en in groep 1/2B hebben wij La El en Fedde mogen begroeten. Wij 
wensen hun een leuke tijd bij ons op de Elckerlyc 
 
De kleuterjuffen 
 

 

mailto:mrelckerlyc@ssba.net
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Groep 3: 
Het nieuwe jaar is alweer even van start, maar graag willen wij u alsnog het allerbeste voor 2019 
wensen! Na twee weken heerlijk vakantie te hebben gehad, was het weer even wennen en in het 
ritme komen. In januari staan de CITO, DMT (woordjes) en AVI-toetsen (leestekst) op het 
programma en ook de VLL-toetsen van kern 6 worden afgenomen.  
Komende week gaan we hiermee starten. We hebben besproken wat we komende periode 
allemaal weer gaan leren. Erg leuk om het enthousiasme te zien en te horen over bijvoorbeeld ‘het 
aan elkaar schrijven’ en het lezen nu we alle letters op het letterbord hebben gevuld!  
Deze week hebben we met de ui, f en ei alle letters behandeld. Zijn de dubbelklanken of de b/d 
soms nog lastig? Daar kunnen we in kern 7 nog even goed op oefenen, zodat alle letters goed en 
vlot in ons hoofd zitten. Wanneer alle letters goed herkend en geschreven kunnen worden, kunnen 
de kinderen vanaf het einde van kern 6 een letterdiploma ontvangen. Ook zijn al onze kinderen 
voorleeskampioenen. De woordjes en tekst op het blad zouden vrij vlot gelezen moeten worden. Dit 
lukt nog niet bij iedereen, maar we blijven goed oefenen. Letterkaartjes en een lettermemory zijn 
ook mee naar huis gegeven om, waar nodig, nog even extra te oefenen. Volgende week woensdag 
is juf Aukje afwezig en staat juf Yvonne voor de groep. 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Wat was het leuk om de vakantieverhalen van de kinderen te horen! En fijn dat iedereen alle tien 
de vingers nog heeft! Maandag heeft iedereen een nieuw plekje gekregen, we hebben er meteen 
een lesje over plattegronden aan vast geplakt.  
Met rekenen zijn we gestart met een nieuw hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaan we ons vooral bezig 
houden met sommen tot en met 100. Zo gaan we sprongen van 10 maken (1-17-27, 83-73-63), 
plus- en minsommen tot 100 (45-8, 52-7) en verder met plus- en minsommen tot 20 (7+8, 16-9). 
Ook gaan we nog de tafel van 3 leren en rekenen met geldbedragen en tijden.  
Gelukkig kunnen we ook al veel. Met spelling hebben we deze week de toets van hoofdstuk 4 
gedaan. Dit keer was het niet alleen een dictee maar er zaten ook tien vragen bij over grammatica. 
Volgende week gaan we de dingen die moeilijk waren herhalen. De CITO toets periode is ook 
begonnen. Deze week zijn we gestart met leestoetsen. Gisteren hebben we ons nog eens gebogen 
over hoe dat nou zit met afval. We scheiden op school papier, plastic en restafval , maar wat 
gebeurt er nou mee als dat wordt opgehaald? We hebben gezien en besproken hoe dat werkt met 
glas of ijzer van bijvoorbeeld een fiets of auto, interessant! 
 
Juf Danny en juf Dyonne 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Na een welverdiende vakantie zijn we  weer enthousiast van start gegaan! We hebben deze week 
en volgende week veel methode toetsen op het programma staan. We sluiten daarmee een blok 
met aangeleerde stof af en kunnen zien waarin de kinderen nog extra oefening kunnen gebruiken! 
Ook gaan we binnenkort van start met de Cito- toetsen. 
 
Wilt u met uw kind regelmatig "de tafels" oefenen? In groep 5B maken we dinsdag de tempotoets 
van de tafel van 3. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6: 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer uitgerust begonnen. Bij rekenen hebben we een kortere 
manier geleerd om plussommen te maken. Een aantal kinderen kende dit al. Vraag het gerust eens 
na bij uw kind. Ook zijn we begonnen met het leren van breuken.  
Volgende week beginnen we met de Citotoetsen. De komende weken worden rekenen, spelling, 
begrijpend lezen, woordenschat, en het leestempo getoetst (AVI en DMT).  
Daarnaast beginnen we volgende week met de boekenbeurten. Lana mag beginnen op maandag. 
Verder zijn ook Evy, Jan, Britt en Fien aan de beurt. Op donderdag hebben we toneel. We hebben 
deze week een dramales gedaan over het uitbeelden van beroepen. Eens kijken of we hier wat mee 
kunnen doen op toneel! 
 
Fijn weekend, 
de juffen 
 

 

Groep 7: 
Wij wensen iedereen het beste voor 2019!  
Na een heerlijke vakantie (die eigenlijk te kort was) zijn we weer begonnen. Afgelopen maandag 
hebben we tijdens de rekenles 2019 gedobbeld. Weer eens wat anders, maar net zo goed rekenen! 
Met taal zijn we aan het nieuwe hoofdstuk Flits begonnen.  
En wat zijn er een gave foto's gemaakt met een optische illusie erin. Super! Daarnaast zijn we 
buiten aan de slag gegaan met fotocamera's. De natuur, elkaar, de omgeving; van alles werd op de 
foto gezet. Er werd geposeerd, gewisseld van standpunt, ingezoomd, close-ups gemaakt, etc. Zo 
werden de woorden van woordenschat ook weer extra geoefend! De puberteit hebben we 
besproken tijdens de lessen van 'Kriebels in je buik'. 
 
Volgende week is onze stagejuf Noa er de hele week. Zij zal dus ook regelmatig een les geven. En 
we gaan starten met de boekenbeurten. Succes met de voorbereidingen! 
 
Huiswerk: 
Di: inleveren huiswerkblad (rekenen en lijdend voorwerp) 
Boekenbeurten voor: Naomi, Stella, Kornelia, Dunya en Douae. 
  
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
 

 

Groep 8: 
Natuurlijk beginnen we met de beste wensen voor het nieuwe jaar, mag nog net toch? 
We gaan er met groep 8 een mooie tijd van maken. We hebben nog veel leuke zaken in het 
vooruitzicht, zoals het kamp, de musical en het schoolvoetbaltoernooi. 
Maar we beginnen in januaritraditiegetrouw met de Cito M8 toetsen. De vakken rekenen, spelling, 
begrijpend lezen, technisch lezen en woordenschat komen vanaf volgende week aan de orde. 
Dan is ook onze stagiaire Veerle er de hele week.  
De open dagen voor scholen van het voortgezet onderwijs beginnen deze maand. Veel plezier met 
het bezoeken van de scholen! Mocht er onder schooltijd nog een extra bezoekje nodig zijn voordat 
de keuze gemaakt kan worden, geef dat dan even aan ons door. 
In de week van 21 januari beginnen we met de spreekbeurten. Succes met leren!! 

 
Fijn weekend allemaal, groeten van Joukje en Henriëtte 
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De jarige(en): 
 

12 Kiki Volwater (2013) 1/2B 

15 Boaz Visser (2008) 7 

15 Sascha Visser (2008) 8 

16 Floris van Kralingen (2010) 4 

17 Nezih Davulcu (2014) 1/2A 

19 Ilyas Zelliji (2012) 4 
 
 

 
 

Informatie van derden. 
 

 
 

 

Wij maken er een muzikaal jaar van! 
Ook in 2019 starten weer veel muzieklessen 
 
- Groove Troopertjes (slagwerk)  m.i.v. 9 jan. 
- Basiscursussen (5-7 jaar, 7-9 jaar) m.i.v. 21 jan. 
- Instrumentale kennismaking (groepje of privé)  

www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl 
 

  

 

http://www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl/

