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Algemene informatie: 

 

Schoolconcept. 
21st century skill kritisch denken/probleemoplossend vermogen 
De afgelopen weken hebben alle groepen in het kader van deze skills hard gewerkt aan het maken 
van een ontwerp. 
Zo werden er gebouwen, kabelbanen, machines, superhelden, een school van de toekomst en zelfs 
een 'voedingsflitser' ontworpen. 
Woensdag hebben wij deze skill schoolbreed afgesloten door elkaars ontwerpen te bekijken. 
Hierbij beantwoordden de kinderen ook kijkvragen. 
Het was een hele leuke en leerzame ochtend! 
Na de voorjaarsvakantie starten we, op maandag 20 maart, met de skill 'samenwerken'. 
 
Hulpouders gezocht voor het Lentefeest. 
Het duurt nog even, maar op dinsdagmiddag 21 maart vieren wij het Lentefeest. Een middag vol met 
gezellige activiteiten voor groep 1 t/m groep 8. Heeft u deze middag nog vrij in uw agenda en vindt u 
het leuk om ons te komen helpen? Een klein tipje van de sluier: Wij zijn op zoek naar twee ouders die 
gedurende de middag groepsfoto's zouden willen maken (graag met eigen camera). Ook zou het heel 
fijn zijn als er bij het onderbouwcircuit (groep 1a t/m groep 3b) zes ouders zouden kunnen assisteren 
bij het schminken. 
U kunt zich opgeven bij Aukje (aukjeaardema@ssba.net). Alvast bedankt namens de werkgroep! 
 
Aanvulling schoolgids. 
Niet in alle schoolgidsen staat vermeld dat de schoolreizen en het kleuterfeest dit jaar zullen 
plaatsvinden op woensdag 14 juni. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
 
Weekagenda: 

 

maandag  6-3 De vakantie is voorbij, we gaan weer naar school. 

dinsdag  7-3 * 

woensdag  8-3 Hoofdluisscreening. 

donderdag  9-3 Na schooltijd: bouwoverleg, leerkrachten tot 15.45 uur bereikbaar. 

vrijdag  10-3 Verzending nieuwsbrief 25. 

 
 
 
 
 

 

“OBS ELCKERLYC” 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 
 

Groep 3A en 3B: 
Afgelopen woensdag was de afsluiting van de Skill Kritisch denken en probleem oplossend vermogen. In 
onze eigen klas hebben we allerlei huizen gebouwd met verschillende materialen. Daarna hebben we in 
de andere klassen gekeken wat zij ontworpen hadden. We hebben veel leuke dingen gezien! 
Met rekenen hebben we gekeken welke som er bij het plaatje hoort. Is het een erbij-som of een eraf-
som? Op vrijdag hebben wij een gezellig carnavalsfeest gevierd. Wat zagen de kinderen er prachtig uit! 
Na zoveel gezelligheid en hard werken zijn we echt toe aan een heerlijke week vakantie! Geniet ervan 
allemaal en vergeet niet om in de vakantie ook lekker te blijven lezen! 
 
Fijne vakantie! 

 
 

Groep 4: 
 Het was een stormachtige week, ook in de klas! We hebben thema 10 van taal afgesloten met een toets 
en met rekenen hebben we Tangrampuzzels gemaakt, best lastig! 
Woensdag was de afsluiting van de skill Kritisch denken en Probleemoplossend vermogen en we hebben 
in alle groepen gekeken naar de prachtige ontwerpen die overal te zien waren, van stoer ontworpen 
superhelden en coole dierentuinen tot de school van de toekomst. In de klas hebben we het ook nog even 
gehad over "wat willen kinderen in de school van de toekomst?"  Jammer dat onze spaghetti/ 
spekjes  bruggen niet konden blijven staan, maar gelukkig hadden we de foto's nog! 
Vandaag lekker gefeest tijdens het carnaval en wat zag iedereen er fantastisch uit! 
Nu genieten van een welverdiende vakantie, veel plezier allemaal! 
 
Juf Dyonne, juf Yvonne en juf Danny 

 
  

Groep 1 / 2 A en B: 
Afgelopen woensdagochtend hebben we de afsluiting van de skill gedaan. We zijn langs alle groepen 
gelopen om de ontwerpen te bewonderen.  
Creatieve gebouwen, scholen, verhalen, kleding...veel nieuwe ideeën voor de toekomst. 
Om in de sfeer te komen van carnaval hebben we het een en ander hierover gedaan, liedjes, verhalen en 
digibordlessen. 
De carnavalsdag was een groot feest, lekker hossen, cake versieren en maskers maken. 
Na de vakantie gaan we werken over het thema: in de lucht . Wilt u voor ons keukenrollen verzamelen 
voor een knutselwerk. 
De letter van de week is de j van juf, spullen zijn van harte welkom ! 
In groep 1a zijn gestart: Jens van der Zwet en Jessey Walraven, we wensen ze veel plezier op de Elckerlyc. 
 
Fijne vakantie allemaal! 
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Groep 5: 
21st century skill: In het kader van de skills hebben we een leuke opdracht gemaakt met spekjes en 
spaghetti. De kinderen kregen in groepjes de opdracht om hier een zo hoog mogelijke toren van te 
bouwen. Na eerst wat strategieoverleg gingen de groepjes met elkaar aan de slag en kwamen met 
mooie en creatieve bouwwerken! Woensdag hebben we de skill kritisch denken en probleemoplossend 
vermogen afgesloten. Met een kijkwijzer gingen we alle groepen langs om te bekijken wat iedereen heeft 
gedaan. Erg leuk om weer eens in de andere klassen te kijken met elkaar!  
Verder hebben we deze week afgesloten met een gezellig carnavalsfeest. Na het bewonderen van de 
kostuums gingen we hossen in de aula. Ook hebben we maskers gemaakt en mochten de kinderen zelf 
cakejes versieren. Het was een gezellige boel!!  
Nog even een belangrijke mededeling voor na de vakantie: op maandagochtend (6 maart) hebben we in 
plaats van de gymles en les waterpolo in het zwembad. Deze les is ook in de ochtend en niet, zoals 
normaal gesproken, in de middag. En natuurlijk graag ZWEMSPULLEN MEE in plaats van gymspullen. 
  
Fijne vakantie! 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 6: 
Deze week hebben we de Skill "Kritisch denken en probleemoplossend vermogen" afgesloten. We zijn 
langs alle groepen geweest met een "Kijkwijzer" om te zien wat de kinderen van de andere klassen 
hebben ontworpen. We hadden zelf ook hele mooie dingen ontworpen. Bijvoorbeeld een kabelbaan, 
een klusjesmachine, een voedingsflitser en een limonademachine. Knap gedaan allemaal!  
Vrijdag hebben we carnaval gevierd. We gingen hossen in de hal. We hebben een mooi masker 
gemaakt en cakejes versierd. De kinderen van de kinderraad gingen de klassen rond om in iedere groep 
een prins en prinses carnaval te kiezen. 
Na de vakantie géén huiswerk. Klokkijken oefenen blijft belangrijk. De toets is nog niet bij iedereen 
voldoende gemaakt. Na de vakantie een herkansing op donderdag 16 maart. Je kunt oefenen met 
www.klokrekenen.nl of andere sites op de computer (er zijn er genoeg!) 
Maandag 6 maart: zwemspullen mee! 
 
Fijne vakantie! 
Juf José en juf Douwina 
 

 
  

 

 

 

http://www.klokrekenen.nl/
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Groep 7: 
Joepie, we hebben weer een heerlijk weekje vrij! Dat hebben jullie zeker verdiend, er wordt goed en hard 
gewerkt in groep 7. Daarom hebben we vrijdagochtend gezellig (verkleed) feest gevierd! 
Alle boekenbeurten zijn achter de rug en gingen prima. Door storingen met de computers is de 
inleverdatum voor het tweede werkstuk verplaatst naar 14 maart. 
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! Via deze site kan je ook een app 
downloaden. Ook heeft iedereen een boekje meegekregen met alle verkeersborden en regels. Handig om 
regelmatig in te kijken! 
Na de vakantie hebben we op dinsdag weer een topotoets. De voorbereiding staat in het 
huiswerkboekje.  
  
Skill kritisch denken en probleemoplossend vermogen: 
Afgelopen week hebben we veel leeskrakers gedaan. Heel goed lezen, kritisch naar de aanwijzingen 
kijken en tot de oplossing van het probleem komen.  
Ook hebben we heel kritisch nagedacht om een zo'n fout mogelijk antwoord te geven! En dat is best 
lastig. We zijn tenslotte zo gewend om het goede antwoord te moeten geven! Nu moesten we dus een 
zo'n fout mogelijk antwoord geven op verschillende vragen, zoals: - wat komt er uit de kraan, - wat eet je 
bij boerenkool, -wat groeit er aan een boom, -wat draag je op je hoofd? Leuk, maar lastiger dan 
gedacht.  
Helaas had het jeugdjournaal al vakantie, dus geen stellingen deze week. Na de vakantie gaan we hier 
natuurlijk wel mee door. Ook hebben we zeer kritisch naar skittles gekeken! Hoe ziet zo’n klein snoepje er 
nu eigenlijk uit? En herken je ‘m terug tussen alle anderen? Een erg leuke én lekkere opdracht. 
Afgelopen woensdag hebben we ook in elke klas gekeken naar de ontwerpen. We hebben erg leuke 
dingen gezien. 
  
Een fijne vakantie, juf Marian en juf Marja 
 

 
  

http://www.vvn.nl/examen
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Groep 8: 
 Deze week is bureau ‘Halt’ in de klas geweest.  Ze hadden nuttige informatie over Online Veiligheid. 
Wat zet je wel of niet op internet. Waar moet je dan op letten.  Mag je zomaar alles op internet zetten, 
enz.  
Ook hebben we lekker carnaval gevierd, inclusief maskers maken, cake versieren en met z’n allen 
polonaise lopen in de hal.  
Na al dat gehos hebben we in de klas een quiz gespeeld die we zelf gemaakt hebben met ‘Kahoot’. 
Iedereen mocht een vraag bedenken. 
De antwoorden mocht je geven met je mobiel of tablet. Super leuk! 
Skills: 
Vorige week vrijdag is de heer Richard de Jeu in de klas geweest en heeft heel veel verteld over nieuwe 
technologieën voor de toekomst. Hij liet filmpjes zien over zelfrijdende auto’s, drones, sportkleding met 
allerlei apparatuur erin, enz. Ook had hij een 3D printer bij zich en demonstreerde hij zijn eigen 
elektrische zelfrijdende auto. Zulke technologieën zorgen voor een ander toekomstbeeld, dus ook voor 
een andere onderwijsvorm. 
Daar hebben wij in deze periode met groep 8 over nagedacht. Hoe zal een school er in de toekomst 
uitzien? Wat gaat er allemaal veranderen? 
Tijdens de afsluiting van deze skill waren er dan ook in groep 8 allerlei ontwerpen te zien van de school 
van de toekomst. Sommige van papier en karton, maar ook bouwwerken van lego. Foto’s hiervan vindt 
u onder andere op de website. 
 
Fijne voorjaarsvakantie, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

De jarige(n): 
26-2 Max Wolvers 3A 
4-3 Armin Zoet 5 
5-3 Jelle van der Meer 8 
10-3 Joëlle Mooijekind 3B 

 
Van harte gefeliciteerd! 
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Handbal Clinic | zaterdag 25 maart 
De dames 1 van ROAC handbal nodigt de basisschooljeugd uit voor een handbal clinic op zaterdag 25 
maart a.s. om 18.00 uur in de Hertogshal, voorafgaande aan hun wedstrijd. 
 
Natuurlijk ga je naar de wedstrijd kijken. Maar eerst ga je zelf aan de slag met handbaloefeningen 
verzorgt door de trainer van de dames. Neem je sportspullen dus mee.  
Dan is het tijd om met z’n allen iets te drinken in de kantine en een kort spel waarin je je handbalkennis 
kunt testen, daarna kijken naar de wedstrijd. Dat zijn altijd spannende wedstrijden met flink wat 
publiek.  
 
Heb je zin om hier aan mee te doen, geef je dan op via een mail naar jeugdhandbal@svroac.nl.  
Aanmelden kan tot 21 maart.  Doen hoor !! 
 
Voor wie: alle kinderen van 6 tot 9 jaar (groep 3 t/m 8) 
Wanneer: zaterdag 25 maart 2017 
Tijd:  18.00 tot 21.15 uur 
Waar:  Hertogshal, Rijpwetering 
Aanmelden: via een mail naar jeugdhandbal@svroac.nl 
 
Doe mee en kijk zelf hoe leuk, stoer en actief handbal is !! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:handbal@svroac.nl

