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Algemene informatie: 

 

Oudercafé 2017. 
Afgelopen donderdagavond vond het jaarlijkse oudercafé plaats. Het was wederom een 
geslaagde informatieve en gezellige avond! 
We hebben met elkaar gediscussieerd rondom het thema ‘Communicatie’, één van de 
belangrijkste 21st Century skills. Alle input van deze avond zal aan de orde komen tijdens de 
MR-, OR-, SMT- en teamvergaderingen. We zullen u regelmatig op de hoogte houden van de 
vorderingen. 
 
Open dag 2017. 
Dinsdag 31 januari vindt onze open middag en avond plaats. Nieuwe gezinnen kunnen dan 
een kijkje in de school nemen, informatie ontvangen en desgewenst aanmeldingspapieren 
meenemen. 
We hopen weer op een goede opkomst, want onze onderbouw groeit gestaag!                                                                                          
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  30-01 * 

dinsdag  31-01 ’s Ochtends: directeur afwezig i.v.m. overleg. 
Open dag 14.30 uur -18.30 uur. 

woensdag  01-02 Directeur afwezig i.v.m. opleiding. 

donderdag  02-02 Bouwvergadering na schooltijd. 

vrijdag  03-02 Verzending nieuwsbrief nummer 21. 

 

 
 
 
 
 
 

De jarige(n): 
2 Sara van der Kamp 7 
2 Fien Rotteveel 4 
3 Nicky van Klink 8 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 

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

 

Groep 3A en 3B: 
Er wordt hard gewerkt in groep 3! Inmiddels kennen wij, net als Kim, alle letters van het letterbord. Dit 
betekent dat wij alle verhalen kunnen lezen en ook zelf verhalen kunnen maken. Dit is alleen nog niet 
altijd zo makkelijk is als het klinkt... In de klas oefenen we dan ook goed met het 'op tempo' lezen van 
letters, woorden en zinnen. Natuurlijk moet het ook leuk zijn om naar te luisteren en dus leren we 'op 
toon' te lezen. Het allerbelangrijkste is natuurlijk om te begrijpen wat je leest. Dus ook het bespreken van 
teksten doen we bijna dagelijks. Het blijft belangrijk om ook thuis lekker te blijven lezen. Wat erg moeilijk 
blijkt, is begrijpend luisteren. Aan goed luisteren besteden wij dan ook extra aandacht. Iemand helemaal 
uit laten praten (best lastig) en jezelf afvragen: Wat wordt er nu eigenlijk echt gezegd en/of van mij 
gevraagd? 
Ook met schrijven zijn alle letters aan bod gekomen. Wij oefenen nu met het aan elkaar schrijven van de 
letters. Heel leuk, maar ook best pittig.  
Met rekenen hebben wij blok 4 afgerond en gaan we starten met het nieuwe blok. We leren sommen als 
10+6=16, 6+10=16, maar ook 16= 10+... We automatiseren het splitsen, optellen en aftrekken tot en met 
10. Het klokkijken met hele uren wordt herhaald en we leren bedragen gepast te betalen. De 
doelenposter hangt bij de deur. Genoeg te doen dus!  
 
Om te zorgen voor voldoende ontspanning tussen alle toetsen door is er aanstaande dinsdagmiddag 
(vanaf 14.15 uur) een ouderwetse speelgoedmiddag. Spelletjes, tekenspullen, Playmobil; het is allemaal 
van harte welkom.  
 
Fijn weekend allemaal! 
 

Groep 1A, 1B en 2: 
Deze week is de derde kleutergroep gestart. Alle kinderen van groep 2 hebben deze week gezellig bij juf 
Leonie, in het nieuwe lokaal, les gehad. Voor de kinderen is het toch soms even wennen maar wij hebben 
kennismakingsspelletjes gedaan en wij weten al een beetje wat wij aan elkaar hebben. Gelukkig weten de 
kinderen hun nieuwe groep al te vinden. 
Afgelopen dinsdag heeft groep 1/2B afscheid genomen van juf Evelien. Wij gaan haar soms nog wel eens 
zien want ze blijft wel stage lopen op de Elckerlyc. 
Afgelopen donderdag zijn de groepen, nog in de oude samenstelling, naar een toneelstuk geweest op de 
Kiem. Ze gingen op zoek naar Bino de kleine, witte pinguïn. Het was erg leuk. 
De komende week zullen wij het thema Onderwaterwereld af gaan sluiten. Inmiddels weten wij veel over 
haaien, dolfijnen, zeehonden en nog veel meer zeedieren. 
De letter van de week is nog steeds de t van tak. Spulletjes zijn van harte welkom. 
 
Wij wensen jullie een fijn weekend. 
De kleuterjuffen van de groepen 1A en 1B 
 
Groep 2: 
De klassenouders voor groep 2 zijn Jessica Loos ( Jari) en Tamara Smeele ( Faya ) 
Fijn dat jullie dit willen doen, succes ! 

Even voorstellen... 
Groep 2 is gestart en ik mag daar Juf zijn ! 
Mijn naam is Leonie Hulsebosch, ik heb 2 zonen die al volwassen en zelfstandig zijn. 
Het is al een tijdje geleden dat ik hier gewerkt heb maar voor mij is de Elckerlyc een vertrouwde plek. 
Vanwege een verhuizing even gestopt in het onderwijs en een aantal jaren in de kinderopvang gewerkt. 
De kinderen zijn al aardig gewend aan hun nieuwe plek en hun klasgenootjes. 
We maken er een fijne tijd van op weg naar groep 3 !    
Groeten van juf Léonie 
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Groep 4: 
 Wat een geweldig lekker koud weertje was het afgelopen week!  We zijn ook flink aan het tekenen en 

knutselen over de winter, we hebben 3D sneeuwpop in de sneeuwtekeningen gemaakt en ook onze 

wintersportbergen zijn cool geworden!  

 
Deze week hebben we afscheid genomen van juf Celine, zijn vervolgt haar stage in groep 6, dus we 

kunnen altijd nog even zwaaien naar haar, bedankt voor de lekkere traktatie! 
We zijn bijna klaar met de CITO's, komende week nog spelling afmaken en dan is het helemaal af. Pfffff, 

dat was best een hele klus maar wat hebben jullie goed je best gedaan. 

 
Afgelopen woensdag zijn de nationale voorleesdagen begonnen. Nu lezen we eigenlijk elke dag al voor 

maar in deze periode lezen we ook elke dag een versje uit het boekje 'Feest in de klas'. De versjes zijn 
grappig en spreken de kinderen aan omdat er herkenbare onderwerpen naar voren komen. 

We merken dat er regelmatig kinderen zonder eten en/of drinken op school komen, wilt u hier weer een 
beetje op letten?  

 

Fijn weekend alvast! Groetjes juf Dyonne en juf Danny 

 

 

Groep 5: 
Dinsdag was onze stagejuf Sophie voor het laatst bij ons in de klas. Ze blijft nog wel op school want de 
komende periode gaat ze stage lopen in groep 3. Ook hadden we dinsdagmiddag bezoek van museum de 
Lakenhal. Hierover staat binnenkort een stukje op de website. Verder zijn we bezig geweest met de 
laatste Cito-toetsen. We hebben begrijpend lezen afgemaakt en de laatste leestoetsen gedaan. Tijdens 
spelling zijn we blij les 3 en 4 van blok 5. Deze kunnen worden geoefend op wrts. De boekenbeurten zijn 
volgende week voor Sky, Jorg, Bloem, Roos en Britt 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
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Vandaag (24 Januari) Is de Lakenhal bij ons op bezoek geweest. 
Juf Marieke gaf ons les. Zij vertelde ons over de Lakenhal: wanneer het gebouwd is, waarom het werd 
gebouwd, ze liet ons zien hoe het eruit ziet. 
Wij hebben geleerd dat de 17de eeuw ook de Gouden Eeuw werd genoemd en waarom het zo werd 
genoemd. 
Bij de mensen thuis (in Leiden) werden de lakens gemaakt. Die werden van wol gemaakt. Die grote 
lappen werden naar de Lakenhal gebracht om gekeurd te worden. Werd de lap goed gekeurd kreeg het 
een muntje (staal). Lakens werden gebruikt voor het maken van kleding en bekleding. Vanuit Leiden 
werden de lakens verkocht naar landen in alle werelddelen. 
  
Daarna hebben we een carrousel met opdrachten gedaan.  
Twee groepjes mochten ruiken aan het leven van een arbeider. In  buisjes konden we de geur van urine, 
verf, wol, olie en zeep herkennen. 
Twee groepjes mochten voelen aan het leven van een arbeider. In zakjes konden we een stuk schapen 
vacht, ruwe wol, een  draad en een laken (stof) voelen. 
Ook mochten twee groepjes 3 schilderijen nabootsen. 
Als allerlaatste opdracht mochten we met stempels zelf een t-shirt ontwerpen. 
Wij hebben heel veel gehoord, gezien, gevoeld, geroken en gemaakt. Het was een leuke middag. 
 

   

Groep 6: 
Afgelopen dinsdag was onze stagiaire, juf Merel, voor het laatst in onze groep. We hebben afscheid van 
haar genomen en we hadden nog iets moois voor haar gemaakt. We wensen haar nogmaals succes in 
groep 3! 
Deze week hebben van de Cito begrijpend lezen en spelling gemaakt. Nu alleen nog de teksten van Avi 
lezen en dan is het klaar. Tijdens rekenen hebben we geleerd wat een hectometer is en hoe je rekent 
met kommagetallen. Tijdens taal leren we (nogmaals) hoe je het onderwerp vindt en wat een lidwoord 
en een naamwoord is. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 31 januari, stencil taal spelling met de ik- en de jij-vorm van het werkwoord. 
 
Jus José is 30 januari jarig! Vast een hoeraatje voor haar op maandag! 
De juffen vieren op een andere dag nog samen de verjaardagen. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
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Groep 7: 
De Cito-toetsen zitten erop! Goed gewerkt allemaal. Deze week hebben we afscheid genomen van onze 
stagejuf Jolien. Zij gaat ons missen, maar haar volgende stageperiode is in groep 5. We gaan haar dus 
zeker nog zien. Woensdag hebben we met elkaar discussies gevoerd over verschillende stellingen (dieren 
horen niet in een dierentuin, jongens krijgen meer zakgeld dan meisjes). Er moesten goede argumenten 
bedacht worden. Dit ging erg goed! 
Volgende week zijn de boekenbeurten voor Rudi, Jayden, Griet, Sara en Storm.  
Dinsdag is de topotoets Verenigd Koninkrijk en Ierland. 
Donderdag komt er iemand in de klas om met ons kaas te maken. Weer een drukke week! 
  
Fijn weekend, juf Marja en juf Marian. 
 

 

Groep 8: 
Deze week zijn we met de boekenbeurten begonnen. Wat een mooie verhalen kwamen er voorbij. Ook 
werd daarbij steeds een stukje voorgelezen. Dit sluit heel mooi aan bij de nationale voorleesdagen. In de 
klas lezen we ook iedere dag voor. We hebben net het boek ‘een kleine kans’ uit. Dat boek gaat over een 
meisje (Kiek) wiens vader dokter is en in een land werkt waar oorlog is. Nu gaan we weer op zoek naar 
een ander leuk voorlees boek. 
De cito (M) toetsen zijn klaar. Er is hard aan gewerkt door de kinderen, petje af! 
Deze week is, voor de meeste kinderen, het adviesblad mee naar huis gegaan met daarbij een brief met 
uitleg. Mochten er toch nog onduidelijkheden zijn, kom dan gerust even bij ons langs. We helpen u graag. 
Voor een kleine groep kinderen komt het adviesblad ietsje later. Daar moet nog een kleine aanvulling bij. 
 
Huiswerk:  
Dinsdag 31-01: Toets geschiedenis Hoofdstuk 2. 
Woensdag 01-02: Topotoets 5 
Vrijdag 03-02: huiswerkboekje blz. 41 
Boekenbeurten: 
Maandag 30-01: Tim, Nicky, Lena 
Dinsdag 31-01: Lex, Damon 
Woensdag 01-02: Julius, Tara 
Donderdag 02-02: Sara, Olivia 
Vrijdag 03-02: Quinten, Mido 
 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en Juf Joukje 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


