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Algemene informatie: 

 

Oudercafé 2017. 
We kijken uit naar het oudercafé van donderdagavond 26 januari! U komt toch ook? U kunt 
zich nog steeds aanmelden voor deze informatieve en gezellige avond. Dit kan ook via de via 
de mail: 
de.elckerlyc@ssba.net  of henriettevanbuuren@ssba.net 
Een nieuwe juf! 
Het is ons gelukt om een enthousiaste leerkracht voor groep 2 te vinden! Maandag a.s. start 
Leonie Hulsebosch in groep 2 in het bijgebouw. Leonie is een goede bekende van ons. Zij 
heeft acht jaar geleden ook bij ons gewerkt. Ze kent de school en de collega’s dus al. Van de 
week heeft zij meegedraaid en haar nieuwe lokaal ingericht. Ze staat te popelen om te 
beginnen! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  23-01 Start groep 2 in het bijgebouw. 

dinsdag  24-01 BMT-overleg. 

woensdag  25-01 * 

donderdag  26-01 Speelgoedmiddag groepen 1/2 . 
 ’s Avonds Oudercafé! 

vrijdag  27-01 Verzending nieuwsbrief 20 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

Groep 1 / 2 A en B: 
Deze week hebben wij mooie duikboten geknutseld die varen diep onder water in onze getekende 
onderwaterwereld. Ook hebben wij het gehad over voertuigen die varen op de zee. Wat wisten jullie 
daar al veel van.  
Vandaag hebben wij opgetreden bij de toneelochtend. Jullie zingen en dansen heel erg goed. 
Ook hebben wij vandaag afscheid genomen van de leerlingen van groep 2. Wij wensen jullie veel plezier 
bij juf Leonie. Maandag beginnen jullie met jullie nieuwe juf in het nieuwe lokaal. 
Dinsdag 24 januari is het alweer de laatste stagedag van juf Evelien in groep 1/2B. Wij zullen haar gaan 
missen. 
De toneelvoorstelling op de Kiem, die op donderdag 26 januari gepland staat, zal nog in de oude 
groepssamenstelling worden bezocht. Groep 1/2A vertrekt om 10.30 uur en groep 1/2B vertrekt om 
13.15 uur. 
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Groep 3A en 3B: 
Afgelopen maandag hebben wij een uitstapje gemaakt naar de bibliotheek. We hebben lettersoep 
gemaakt en naar een verhaal geluisterd. Ook weten ze nu waar ze de boeken van hun eigen niveau 
kunnen vinden. Wist u trouwens dat de kinderen gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Met lezen 
zijn wij gestart met kern 7. Verder hebben de kinderen heel hard gewerkt aan een aantal Cito toetsen en 
gaan we daar volgende week mee verder. Ook met rekenen ronden wij blok 4 af.  
 
Groep 3a: 
Juf Yasmine is aanstaande dinsdag alweer voor het laatst in onze groep. Wij hebben het erg gezellig met 
haar gehad en hebben een afscheidscadeautje voor haar gemaakt. 
 
Groep 3b: 
Op vrijdag 3 februari is Charlotte helaas voor het laatst in onze groep. Zij gaat verhuizen naar Alphen aan 
den Rijn. Graag willen wij haar afscheid niet ongemerkt voorbij laten gaan. Volgende week krijgt uw kind 
dan ook een blad van een vriendenboekje mee. Wilt u deze uiterlijk vrijdag 27 januari weer inleveren? 
Alvast bedankt! 
 
Storm uit groep 3b Is vorige week zijn rood/blauw gestreepte Messi-shirt kwijtgeraakt bij de gym. Heeft 
iemand hem gevonden?  
 
Fijn weekend allemaal! 
Groetjes van de juffen 
 

 

Groep 4: 
 Komende week is juf Celine voor de laatste keer in onze groep, dinsdag nemen we afscheid van haar. Zij 
gaat verder leren in groep 6 dus we komen haar zeker nog tegen op de Elckerlyc! We willen haar graag 
bedanken voor alle hulp en leuke lessen en wensen haar veel succes met haar verdere opleiding.  
CITO rekenen is zo goed als af, de taaltoets kwam er deze week ook nog bij. Volgende week maken de 
CITO begrijpend lezen en de rekentoets. Ook zijn worden er AVI en DMT toetsen afgenomen. We hebben 
het er maar druk mee! Tussendoor konden we ons voorbereiden voor toneel deze week, dat was een 
leuke afleiding. We hebben een dansje ingestudeerd op Sorry van Justin Bieber en erbij gezongen. Ook 
hebben we twee liedjes in canon gezongen, dit was erg lastig in het begin maar door het oefenen lukte 
het heel goed!  
 
We wensen jullie allemaal een fijn weekend! Groetjes van de juffen 
 
 

 
 
 
 
 
 

In de schoolgids staat deze middag ook een speelgoedmiddag gepland maar die verplaatst groep 1/2B 
naar dinsdagmiddag  24 januari 
In groep 1/2B is Kiki Volwater begonnen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
De letter van de week is de komende week de t van tak. Verder zullen wij nog verder gaan met het thema 
“Onderwaterwereld”. 
Fijn weekend allemaal. 

De kleuterjuffen 
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Groep 5: 
Vandaag was er toneel. We hebben in kleine groepjes pantomime gedaan waarbij het publiek moest 
raden waar de spelers zich bevonden. Ook hebben een aantal kinderen een breakdanceact gedaan. 
Verder hebben we deze week de Cito-toetsen gedaan van spelling en het eerste gedeelte van begrijpend 
lezen. Volgende week deel twee van begrijpend lezen en woordenschat. Ook doen we de laatste 
leestoetsen om het AVI-niveau te bepalen. Volgende week dinsdag krijgen we de hele middag bezoek van 
de mensen van museum De Lakenhal in Leiden. Dit jaar komt het museum dus naar ons toe! De 
boekenbeurten zijn volgende week voor Kornelia, Abel, Lennard, Amin en Freek. Succes nog even met de 
voorbereiding. Wie wil oefenen op wrts kan dit doen met les 1 en 2 van blok 5. Vandaag hebben 
sommige kinderen wat rekenwerk mee naar huis gekregen. Op het voorste blad staat welke sommen er 
moeten worden gemaakt. Graag zien we dit uiterlijk volgende week vrijdag weer terug op school. Voor 
handvaardigheid hebben we volgende week schone, lege plastic flesjes (halve liter) nodig. Wilt u er 1 (of 
meer) mee naar school geven? Alvast bedankt!  
 
Fijn weekend. 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
We hebben al weer hard gewerkt deze week. De rekentoets van Cito is af en ook Woordenschat. 
Volgende week zijn begrijpend lezen en spelling aan de beurt. Succes allemaal! Volgende week starten 
we in het B-boek van rekenen en taal. We zijn al weer op de helft!  
Vrijdag hadden we toneel. We hebben gezongen over een "Sloddervos", m'n moeder is altijd de klos!" 
Goed gedaan allemaal. Dinsdag is juf Merel voor het laatst in groep 6. Bedankt voor alle hulp en veel 
succes in groep 3! 
Huiswerk: 
Dinsdag 25 januari: Topo Flevoland en Utrecht. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
-      We zijn volop bezig met de cito toetsen. Rekenen, de drie minuten toets  en Spelling zijn klaar. Begrijpend 

lezen, woordenschat en Avi maken we volgende week af. Drukke weken maar de kinderen zetten zich 
voor honderd procent in. 

-      De boekenbeurten zijn voor Tom, Sil, Jouke, Nick en Noémi. Dinsdag is de laatste stage dag van juf Jolien.  
-      Woensdag geeft juf Marian een toetsje verkeer, dit om te oefenen voor het verkeersexamen.  
 
      Een fijn weekeind, juf Marian en juf Marja. 
 

 

Groep 8: 
Eindelijk een beetje winters weer. Dat levert soms mooie plaatjes op, maar wel koud hoor! 
In de klas zitten we er warmpjes bij en wordt nog steeds getoetst. Deze week hebben we de reken- en 
spellingstoets van cito M8 gedaan. De leestoetsenzijn inmiddels afgerond. Onze stagiaire Lianne was de 
hele week bij ons in de klas en heeft ons daarbij geholpen. 
Denkt u nog aan ons oudercafé? Het is altijd erg gezellig en voor een hapje en drankje wordt ook 
gezorgd. 
Volgende week beginnen we met de boekenbeurten: 
Maandag 23-01: Biko 
Dinsdag 24-01: Marieke en Dane 
Woensdag 25-01: Vince en Jelle 
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Donderdag 26-01: Celeste en Kayleigh 
Vrijdag 27-01: Wesley en Maxime 
Succes allemaal! 
Huiswerk: 
Vrijdag 27-01: Huiswerkboekje rekenen 
 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 

 

Gratis entree bij de VJR . 
Op zondag 22 januari is BS Elckerlyc School van de Week bij de VJR. Dit betekent dat de kinderen uit de 
groepen 6 t/m 8 gratis naar binnen mogen als zij het strookje onder aan onze informatiebrief ingevuld 
inleveren. Onze informatiebrief zal in de groepen worden uitgedeeld. Zien we je dan? Samen met al je 
klasgenoten. Gezellig! De VJR is iedere zondag (tot 30 april) van 11.00 tot 13.00 uur in de Alkeburcht.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Ingrid van Hameren 
Vrijwilliger VJR 
 
 
Kinderkringviering. 
Zondag 29 januari om 10.45 uur is er weer een kinderkringviering in de Petruskerk. Bij deze vieringen 
zijn alle kinderen van twee jaar tot en met leerlingen uit groep 3 welkom samen met hun 
ouders/verzorgers. De vieringen zullen aan de hand van vaste gebeden, liedjes en rituelen herkenbaar 
worden voor de kinderen. Er zal tijdens de viering een verhaal uit de bijbel centraal staan. De vieringen 
duren ongeveer 25 a 30 minuten. .   
 
Tijdens deze viering staat het verhaal van het Jezus stopt de storm centraal. Alle 
kinderen mogen een bootje mee nemen. Het mag een eigen gemaakt bootje zijn of 
een speelgoed bootje.  
 
Hopelijk tot zondag 29 januari.  
 
Daisy Tukker en Joze Koot   071-3318275. 
 
 
 
 

 

De jarige(n): 
20 Chris van Muyden 6 

20 Savarina Wiebers 4 

21 Luna Tuithof 6 

22 Medy van der Meer 1/2A 

22 Vince van Wijck 1/2A 

23 Anoek van der Meer 3A 

24 Tycho van Klink 1/2A 

24 Marwa Zelliji 3A 

25 Jouke Kooistra 7 
Van harte gefeliciteerd! 

 


