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Algemene informatie: 

 

Oudercafé 2017: U KOMT TOCH OOK? 
Op donderdagavond 26 januari 2017 organiseren we wederom ons gezellige ‘Elckerlyc-oudercafé’. 
Het thema is dit jaar: communicatie. 
Op deze gezellige en informatieve avond kunnen ouders en leerkrachten in kleine groepjes met elkaar 
van gedachten wisselen over  verschillende onderwerpen. Dit alles onder het genot van een hapje en 
drankje. Omdat uw mening voor ons zeer belangrijk is, zien wij u graag deze avond. 
Ook is er gelegenheid om meer te weten te komen over de werkzaamheden van de MR 
(medezeggenschapsraad) en de OR (ouderraad). 
De deuren gaan open om 19.45 uur. Om 20.00 uur zullen we van start gaan. 
Als bijlage bij de nieuwsbrief zit nogmaals de uitnodiging voor deze avond. Graag zien wij uw strookje 
tegemoet. 
Werkgroep oudercafé 
 
Winterversiering. 
Ook al is de winterse pracht in het “Westen” van zeer korte duur….. Binnen de school ziet het er weer 
gezellig ‘Winters’ uit! 
 
Site vernieuwd. 
De website van de SSBA is vernieuwd. Ook de nieuwe sites van de scholen zijn opgebouwd in dezelfde 
stijl. 
Nog niet alles sites en links zijn af, maar er wordt aan gewerkt! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  16-01 SMT vergadering na schooltijd. 

dinsdag  17-01 BMT (Directieberaad). 

woensdag  18-01 * 

donderdag  19-01 * 

vrijdag  20-01 Toneel. 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Na een lekkere vakantie zijn wij weer hard aan het werk. Soms is het wel weer even wennen om te zitten. 
We zien dat de meeste kinderen nu alleen de klas binnen komen. Dat is fijn, want nu kunnen we op tijd 
starten met de les! Maandag hebben wij een uitstapje naar de bibliotheek. Wij gaan hier lopend heen. 
Groep 3a mag de jas aanhouden, want we gaan meteen weg. Groep 3b is naar het museum van 
Volkenkunde geweest. Het was een leuk en leerzaam bezoek over de Indianen. Iedereen bedankt voor 
het rijden en begeleiden! Volgende week beginnen met de afronding kern 6 met lezen en maken we een 
start met het maken van de Cito-toetsen.  
 
Fijn weekend allemaal! 
De juffen van de groepen 3. 
 

 

Groep 4: 
Het is alweer even geleden, maar toch willen wij iedereen een geweldig leuk, gezond en leerzaam 2017 
wensen! 
Na een lekkere vakantie en een paar daagjes in het ritme komen zijn we gestart met het afnemen van de 
CITO toetsen. Deze week was de toets woordenschat aan de beurt. Komende week staan rekenen en 
spelling op het programma. Tussendoor worden de AVI en drie minuten leestoetsen afgenomen, dit zijn 
individuele toetsen. Dit is hard werken, maar gelukkig blijft er genoeg tijd over voor de andere leuke 
dingen zoals het canon zingen en ons winterwerkboekje! De toetsen worden voornamelijk in de ochtend 
afgenomen, wilt u hiermee rekening houden met het plannen van dokter- en tandartsbezoekjes? 
Na de vakantie hebben alle kinderen weer een nieuw plaatsje gekregen en deze keer mochten de 
kinderen zelf een plekje uitzoeken. Wel goed bedenken wat voor jou een handig plekje is! Er zijn wat 
verrassende combinaties uitgekomen, maar we willen deze kinderen graag de kans geven om te laten 
zien dat het werkt (maar het kan dus best zijn dat er de komende weken nog iets wisselt ;). 
Vanaf afgelopen week werkt juf Danny op maandagochtend weer in de groep in plaats van juf Dyonne. 
 
Leuk weekend allemaal,  
juf Dyonne en juf Danny 
 

 
 
 
 

Groep 1 / 2 A en B: 
Na een heerlijke vakantie zijn wij uitgerust begonnen aan het nieuwe jaar. De komende weken werken wij 
over het thema "onder water". Wij hebben al veel geleerd over verschillende dieren die in de zee en sloot 
leven. Ook hebben wij mooie kwallen en octopussen geknutseld. Ook leren wij Engelse en Nederlandse 
liedjes over de zee. 
De letter van de week is de e van emmer. Alle spulletjes zijn weer welkom. 
Voor de toneelvoorstelling van donderdag 26 januari, in de Kiem, kunnen wij nog rij-ouders gebruiken. U 
kunt zich aanmelden via de lijst bij de deur van de groep. 
Volgende week gaan wij starten met Cito-toetsen. Deze keer toetsen wij alleen de kinderen van groep 2. 
De toets momenten zijn van maandag t/m donderdag aan het begin van de ochtend. Wilt u hier rekening 
mee houden. Wij willen graag op tijd beginnen. 
In groep 1/2B is Ryan List begonnen. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Prettig weekend, 
De juffen van groep 1/2A en 1/2B 
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Groep 5: 
Na een lekker lange vakantie zijn we weer hard aan het werk. Deze week hebben we de Citotoets van 
rekenen gedaan. Volgende week doen we spelling en het eerste deel van begrijpend lezen.  
De gymlessen van afgelopen maandag en volgende week maandag staan in het teken van basketbal. We 
krijgen les van echte basketballers! 
Volgende week beginnen we met de boekenbeurten. Dunya, Eveline, Zakariya, Jamie en Bastian zijn als 
eerst aan de beurt. Het is nog niet nodig om bij de boekenbeurt een PowerPoint- presentatie te 
gebruiken, maar het mag wel. Juf Sophie heeft stageweek dus die is er op maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Op vrijdag hebben we toneel! 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Nogmaals de beste wensen voor het nieuwe jaar 2017! We zijn weer hard aan het werk op school. We 
hebben de toets van rekenen na blok 4 gemaakt en hebben voor begrijpend lezen nog geoefend voor de 
Cito.  
Volgende week starten we op maandag met de citotoetsen van midden groep 6. Rekenen is als eerste 
aan de beurt. We hebben ook al de Drie Minutentest gedaan. Zoveel mogelijk woordjes lezen in drie 
keer 1 minuut. 
Op vrijdag hebben we het gehad over de plastic soep in de zee en wat we zelf kunnen doen om te 
voorkomen dat er zoveel plastic in de zee terecht komt. We hebben lantaarntjes gemaakt om op te 
hangen. Het was na de kerst een beetje kaal in de klas. 
Huiswerk: 17 januari, stencil rekenen. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer begonnen. De rekentoets stond dinsdag en woensdag op het 
programma en ook gaan we starten met de Cito toetsen van Midden 7. Dit gaat vast helemaal 
goedkomen. 
Afgelopen dinsdag zijn we naar de voorstelling ‘Vlinder, een meisje zonder naam’ geweest in de 
Alkeburcht. Het was een indrukwekkende voorstelling over asielzoekers. Hoe voel je je als je zomaar in 
een ander land terecht komt, waar je niemand verstaat en alles er heel anders uit ziet? 
Volgende week gaan we starten met de boekenbeurten. Kendahl, Roel, Daniël, Yasmin en Glenn zijn deze 
week aan de beurt. 
Het huiswerkblad (verhaaltjessommen en woordenschat) moet dinsdag ingeleverd zijn. 
 
Rust lekker uit dit weekend,  
juf Marja en juf Marian. 
 

De jarige(n): 
15 Roos van Maaren 5 

15 Boaz Visser 5 

15 Sascha Visser 6 

16 Floris van Kralingen 3B 

19 Ilyas Zelliji 1/2B 

20 Chris van Muyden 6 

20 Savarina Wiebers 4 

Van harte gefeliciteerd! 
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Groep 8: 
 Allereerst wensen we iedereen een heel fijn en gezond 2017! Met een goede afsluiting van groep 8 en 
een fijn begin op de middelbare school. 
Dinsdag zijn we naar een voorstelling geweest met als titel: Vlinder, een meisje zonder naam. 
Ze komt uit een land waar alles anders is en gevaar dreigt. Ze komt op een gegeven moment in 
Nederland aan en in de voorstelling is te zien wat ze dan allemaal mee maakt. De leerlingen worden 
aan het denken gezet over asielzoekersproblematiek. 
In de tweede helft van de week zijn we begonnen met de cito M8 toetsen, woordenschat en 
werkwoordspelling. Er werd hard gewerkt! 
Volgende week gaan we verder met cito rekenen en spelling. 
Huiswerk: 
Dinsdag 17-01: Docu inleveren 
Woensdag 18-01: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 4 
Vrijdag 19-01: Huiswerkboekje 
 
Fijn weekend,  
groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 

 
UITNODIGING OUDERCAFÉ 2017 

 
 
Op donderdagavond 26 januari 2017 organiseren we wederom ons gezellige ‘Elckerlyc-oudercafé’. 
We hopen u dan van harte te mogen verwelkomen! 
 
Op deze gezellige en informatieve avond kunnen ouders en leerkrachten in kleine groepjes met elkaar van 
gedachten wisselen over  verschillende onderwerpen. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje. 
Het thema is dit jaar: communicatie. 
 
Ook is er gelegenheid om meer te weten te komen over de werkzaamheden van de MR 
(medezeggenschapsraad) en de OR (ouderraad). 
 
De deuren gaan open om 19.45 uur. Om 20.00 uur zullen we van start gaan. 
 
We stellen het zeer op prijs indien u wilt komen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Oudercafé 
 
 

 
Uw naam/namen: ……………………………………………………………………………… 
 
 
0 Ja, ik kom ook graag naar het oudercafé, met …. personen. 
 
 
0 Helaas, ik kom niet naar het oudercafé. 

 

 


