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Op veel te jonge leeftijd en na een zeer korte periode van ziekzijn, overleed op 12 februari 
2017 onze voorzitter van de Raad van Toezicht  
 
PARTRICK VAN ‘T HART 
 
Wij zullen Patrick herinneren als een betrokken toezichthouder en voorzitter, die visie had op 
onze organisatie en zijn hart liet spreken als hij meedacht over het onderwijs aan onze 
leerlingen. 
 
College van Bestuur en Stafbureau 
Directeuren, Personeel en GMR 
Van Stichting Samenwerkende Basisscholen Alkemade (SSBA) 
                                                                                             

                                                                                                                             
 

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de SSBA 
 
Werkgroep haalbaarheid continurooster binnen SSBA. 
Na de zomervakantie 2016 is er vanuit de GMR  SSBA (Gemeenschappelijke 
Medezeggenschaps Raad) een werkgroep gestart om onderzoek te doen naar de 
haalbaarheid van het invoeren van een vorm van continurooster binnen de scholen van 
de SSBA.  
Zowel ouders als leerkrachten van de GMR maken deel uit van de werkgroep. 
Samen met u willen we onderzoeken of er draagvlak onder de ouders en leerkrachten is ten aanzien 
van de mogelijke invoering van een continurooster.  
De werkgroep heeft zich  verdiept in de verschillende vormen van continuroosters en wat de voor- en 
nadelen hiervan zijn.   
Op basis van deze informatie zal er een vragenlijst worden samengesteld voor ouders van 
(toekomstige) leerlingen en voor leerkrachten.  
Uw mening is voor ons belangrijk! 
De uitkomst van de vragenlijsten en de bevindingen zullen worden geanalyseerd  in een 
eindconclusie en aanbevelingen aan het College van Bestuur. 
Binnenkort ontvangt u meer informatie en een vragenlijst. 
 
Namens de werkgroep, 
Erwin Lebbink,  
voorzitter GMR SSBA 
 

 

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

 
Weekagenda: 

 

maandag  20-2 Na schooltijd: SMT-overleg. 

dinsdag  21-2 Speelgoedmiddag groep 1/2. 

woensdag  22-2 * 

donderdag  23-2 * 

vrijdag  24-2 Carnaval! 
De voorjaarsvakantie begint vandaag voor iedereen om 12.00 uur. 
Verzending nieuwsbrief nummer 24. 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval 2017. 
Nog even een reminder. Volgende week vrijdag, 24 februari, vieren wij carnaval op school. Alle 
kinderen mogen verkleed komen en er zal een kostuumwedstrijd gehouden worden. Voor het eten 
en het drinken na de pauze wordt gezorgd. Alleen de kinderen die geen cakejes mogen kunnen 
kiezen om een zakje chips te krijgen of zelf iets mee te nemen van thuis. Om het op school netjes te 
houden laten we confetti en 'geweren' thuis. Er zijn activiteiten in de eigen klas en ook groep- 
doorbroken, een groot feest dus! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

Groep 1 / 2 A en B: 

Inmiddels zijn wij flink opgeschoten met ons thema "Superhelden". Wij hebben mooie capes en T-shirts 
ontworpen waarmee wij nog verder gaan knutselen. 

De letter van de week is nogmaals de b van boek, spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 

Dinsdagmiddag 21 februari mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen voor de 
speelgoedmiddag. 

Op woensdag 22 februari sluiten wij de skill probleemoplossend vermogen en kritisch denken af met een 
bezoek aan de verschillende groepen. De kinderen moeten daarbij kijkvragen beantwoorden. Wij zijn zeer 
benieuwd wat wij allemaal gaan zien! 

Op vrijdag 24 februari vieren wij ons carnavalsfeest. Trek je mooiste outfit uit de kast en vier het met ons 
mee. Deze dag hebben de kinderen geen eten en drinken nodig. 

Daarna hebben de kinderen hun welverdiende voorjaarsvakantie. 

Fijn weekend allemaal. 

De kleuterjuffen 
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Groep 3A en 3B: 
Met lezen zijn wij alweer begonnen aan kern 8. Dit keer heet het verhaal 'Een koninklijke maaltijd' en is 
het thema 'Wat kan jij?' Verdere informatie over wat we deze kern allemaal gaan leren volgt via de 
informatiebrief, die u ook via de mail zult ontvangen. 
Met rekenen zijn wij volop bezig met de splitsingen (8=5+3, maar ook 2+6 en 8+0 etc.). Ook leren wij 
hierbij erbij en eraf sommen maken tot en met 10.   
Voor de skill zijn wij onder andere bezig geweest met het metselen van muurtjes, het bouwen van iglo's 
van suikerklontjes en het stevig bouwen met papier. Ook hebben we huizen ontworpen met LEGO en 
latjes. Volgende week woensdag gaan wij bij elkaar op bezoek om zo te zien wat andere groepen 
hebben gemaakt en bedacht bij deze skill.  
Volgende week vrijdag vieren wij carnaval. Uiteraard mogen de kinderen verkleed naar school komen. 
Voor eten en drinken wordt gezorgd deze ochtend. 
 
We zijn afgelopen week begonnen met tutorlezen en duolezen. Op woensdag en vrijdag wordt er 20 
minuten lang in de hele school met elkaar gelezen. Sommige kinderen in groep 3 lezen samen met een 
duomaatje uit de klas samen in een boek. Andere kinderen hebben een tutormaatje uit groep 6 of groep 
7. Zij lezen ook samen uit een zelfgekozen leesboek. Het voordeel is dat de kinderen een iets moeilijker 
boek kunnen lezen, omdat het tutormaatje goed kan helpen! 
 
Nog even een verzoekje namens de gymjuf: er zijn regelmatig kinderen die geen gymschoenen bij zich 
hebben. Zou u hier weer even op willen letten. Alvast bedankt. 
 
Groep 3A: 
Wij hebben voldoende aanmeldingen voor ons komende bezoek aan het museum (inclusief reserve!). 
Bedankt alvast! Na de vakantie volgt de indeling van de auto's. 
 
De juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Deze week hebben de kinderen het blad ter voorbereiding op hun boekenbeurt mee naar huis gekregen. 
Op het blad staat precies wat de bedoeling is en wanneer je aan de beurt bent. In de klas hangt een lijst 
waarop de kinderen hun gekozen boek kunnen opschrijven. Kies wel een boek dat bij je leesniveau past! 
Ook was het deze week natuurlijk Valentijnsdag en we hebben een tekening gemaakt in de stijl van 
Robert Indiana (VS 1928). Dit is een Amerikaanse popart kunstschilder en beeldhouwer. Indiana werkt in 
zijn beelden en schilderijen veel met letters, cijfers en taal: korte krachtige woorden, gecombineerd met 
geometrische vormen als sterren of cirkels. Zijn bekendste werk is ongetwijfeld het beeld LOVE. Dit beeld 
bestaat uit vier gestapelde letters waarbij de O schuin staat. Het beeld staat in New York. Wij hebben de 
Nederlandse variant gemaakt: LIEF. 
 
Op donderdag zijn we weer bezig geweest met de skill kritisch denken en probleemoplossend vermogen. 
Deze keer hebben we gebouwen gebouwd. De klas werd in vijf groepjes ingedeeld en elk groepje kreeg 
ander materiaal. Zo werd er gewerkt met papier, blokken, eierdozen, magneten en schuifstukjes. Na 
afloop hebben we ook weer kritisch nagedacht door elkaar een beoordeling te geven.  
 
We hebben deze week geen nieuwe tafel geleerd, maar dat betekent niet dat ze niet geoefend hoeven te 
worden! Dit kan thuis natuurlijk ook op verschillende manieren. We hopen dat het ook thuis lukt om er 
mee te oefenen.  
 
Volgende week is juf Dyonne er niet en juf Yvonne zal haar vervangen.  
 
Fijn weekend allemaal! Groetjes juf Dyonne en juf Danny 
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Groep 5: 
De topotoets van de grote steden is goed gemaakt dinsdag. Fijn dat het allemaal is gelukt uiteindelijk! De 
kinderen hebben alvast een nieuw oefenblad meegekregen waarmee ze de andere helft kunnen leren. De 
toets hiervan is pas na de voorjaarsvakantie op 7 maart dus alle tijd nog om te oefenen! Volgende week 
hebben we alweer de laatste boekenbeurten. Armin en Joy mogen het afsluiten. Op vrijdag vieren we 
carnaval. We maken er een gezellig feest van met muziek, hossen, maskers maken en spelletjes. Ook 
wordt er in elke klas een echte prins en prinses carnaval gekozen! De kinderen hoeven geen eten en 
drinken mee te nemen op deze dag. Wel graag een tas, zodat we alle knutsels en werkbladen mee naar 
huis kunnen geven. 
21st century skills: We hebben eens kritisch naar rijstsnoepjes gekeken. Hoewel ze erg op elkaar lijken, 
zijn er natuurlijk toch verschillen. Ieder kreeg een snoepje dat ze goed moesten bekijken en tekenen. 
Daarna werden de snoepjes op een hoop gelegd en moest iedereen proberen zijn eigen snoepje terug te 
vinden. Dat was toch best lastig! Verder hebben we gewerkt aan het ontwerpen van onze dierentuinen. 
De kinderen zijn in groepjes verdeeld en werken samen aan de dierentuin die nu ook in 3D vorm begint te 
krijgen. Volgende week woensdag sluiten we de skill weer af. 
 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Skill kritisch denken en probleemoplossend vermogen: 
We gaan deze week verder met ONTWERPEN. We schetsen, bouwen en bedenken vragen bij ons 
ontwerp. Volgende week woensdag 22 februari gaan we de groepen langs om te kijken wat er dáár 
bedacht en ontworpen is. Er komen ook een paar foto's op facebook van het ontwerpen! 
Deze week hebben we tijdens leefstijl een spel gedaan met de ijsstokjes. We geven elkaar 
complimenten. We komen allemaal aan de beurt. Over iedereen wordt iets aardigs gezegd. Goed 
gedaan allemaal! 
Vrijdagochtend is het Carnaval. Lees hierover ook het algemene stukje in de nieuwsbrief. We maken er 
een gezellige ochtend van. 's Middags zijn jullie vrij en start de voorjaarsvakantie. 
 
Huiswerk: 
dinsdag 21 februari: Topotoets Noord-Brabant en Limburg. 
donderdag 23 februari: Toets Klokkijken. Je kunt ook oefenen met www.klokrekenen.nl 
 
Prettig weekend!' 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
Wat had iedereen een heerlijk weekend vol met sneeuw gehad! Nu op naar de lente?  
Dinsdag hebben we kennis gemaakt met onze nieuwe stagejuf Yasmine. Zij zal (bijna) elke dinsdag bij 
ons in de groep zijn. 
Donderdag zijn we naar het museum Volkenkunde geweest. De ouders die hebben gereden en de 
kinderen hebben begeleid; dank jullie wel. 
 
Op 6 april is het theoretisch verkeersexamen. Natuurlijk oefenen we veel in de klas, maar via de site: 
www.vvn.nl/examen kan er ook geoefend worden. Doen! 
Volgende week alweer de laatste boekenbeurten. Deze zijn voor Imane, Thijmen en Jesse.  
Woensdag toetsje verkeersborden. 
  
Skill: Elke dag bekijken we het jeugdjournaal en bespreken we de stelling van de dag. Waarom ben je het 
er mee eens/oneens. We komen ook vaak tot de conclusie dat de stelling soms niet helemaal goed 
gesteld wordt. Ook zijn we druk bezig met onze ontwerpen. Welk probleem lossen we op welke manier 
op?  

http://www.klokrekenen.nl/
http://www.vvn.nl/examen
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Groepjes hebben een productieplan gemaakt voor het fabriceren van kleine opbergdoosjes. Na het 
maken van dit product in een bepaalde tijd, gingen zij over op de evaluatie van het proces. Eventuele 
problemen werden opgelost en vrijdagmiddag zijn de groepen met een nieuw plan aan de slag gegaan. 
Kun je het product sneller produceren in dezelfde tijd na een grondig onderzoek? Ouders, vraag maar 
aan uw kind. 
 
Een fijn weekeinde, juf Marian en juf Marja. 
 

 

Groep 8: 
Deze week waren de laatste boekenbeurten. Na het tweede rapport maken we ons op voor de 
spreekbeurten. Die mogen eventueel in tweetallen en moeten gepresenteerd worden met behulp van 
een Power Point presentatie. Informatie volgt nog. 
Bureau ‘Halt’ moest de geplande afspraak van afgelopen donderdag helaas afzeggen. Ze komen nu 
aanstaande maandagochtend. 
De heer Richard de Jeu, van de Lionsclub Alkemade, heeft in de klas een presentatie gehouden over ‘Ons 
Toekomstbeeld’. Hoe zal onze toekomst er uit zien met het oog op allerlei technologische en digitale 
vernieuwingen? Hij liet vele ontwikkelingen op dat gebied zien, o.a. met filmpjes, maar hij had ook veel 
interessante dingen bij zich, waaronder zijn elektrische auto die zelf kan rijden. Kortom: erg leuk en 
leerzaam! 
 
Volgende week vrijdag vieren we carnaval op school. Het zou leuk zijn als iedereen verkleed komt. We 
gaan natuurlijk lekker hossen maar ook mooie maskers maken. 
 
Skills: 
We zijn druk bezig met het ontwerpen van de school van de toekomst. Er is al veel informatie op 
internet gezocht, nu zijn we bezig met het maken van een plattegrond. Daarna moet die plattegrond in 
3D worden uitgevoerd. Best lastig nog. 
Natuurlijk hebben we ook aan de heer  de Jeu gevraagd hoe hij denkt dat ons onderwijs er over een 
tijdje uit zal zien. Zijn opmerkingen hebben we verwerkt in onze ontwerpen. 
Op vrijdagochtend 24-02 gaan we met z’n allen zelf een kwis bedenken. Dit gaat met behulp van een 
App op de tablet of op een mobieltje. Bij wijze van experiment mogen de leerlingen van groep 8 die 
ochtend dus hun mobiel of tablet meenemen én gebruiken op school. Ze moeten die ochtend natuurlijk 
wel zélf goed op hun (kostbare) spullen letten! 
Huiswerk: 
Woensdag 22-02: Aardrijkskunde toets hoofdstuk 5. (Samenvatting leren) 
 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

De jarige(n): 
 
19 Tim van der Meer 6 

26 Max Wolvers 
3A 
 

Van harte gefeliciteerd! 
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Handbal Spelfeest | zaterdag 18 maart 2017. 
Op zaterdag 18 maart organiseert sv ROAC weer een handbal spelfeest. Zo’n spelfeest is een 
leuke manier om kennis te maken met handbal. Er worden handbalwedstrijdjes gespeeld, 
daarnaast zijn er allerlei spelen waarin behendigheid en balbehandeling spelenderwijs aan de 
orde komt.  
Het gaat om bewegen en plezier maken.   
 
Voor wie: alle kinderen van 6 tot 9 jaar (groep 3 t/m 5) 
Wanneer: zaterdag 18 maart 2017 
Tijd:  12.00 tot 13.30 uur 
Waar:  Hertogshal, Rijpwetering 
Aanmelden: via een mail naar jeugdhandbal@svroac.nl 
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