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Nieuwsbrief nummer 26
Schooljaar 2017 -2018

Algemene informatie:
De actie ‘Wij trekken aan de bel’
Op 21 maart trekken wij samen met honderden scholen in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika
aan de bel. Zo laten we samen horen dat wij vinden dat alle kinderen in de wereld welkom zijn op
school, óók kinderen met een handicap. Nu is dat nog niet zo want wereldwijd gaan negen van de tien
kinderen met een handicap niet naar school.
Wij verzamelen ons woensdagochtend, samen met de leerlingen van de Klimboom, rond 8.30 uur op
het grote plein. Wil je lekker opvallen, doe dan iets oranjes aan!
We trekken dan met alle leerlingen en hopelijk met zo veel mogelijk ouders op het schoolplein één
minuut aan de bel. We maken zo veel mogelijk lawaai met toeters, pannendeksels, bellen en andere
instrumenten. Wij laten ons horen voor kinderen met een handicap in de armste delen van Afrika,
Azië en Latijns-Amerika!
Afscheid nemen bij de groep.
In toenemende mate gaan ouders mee de school in om bij het lokaal even afscheid te nemen. Ik zou u
willen vragen dit te willen beperken tot de kleuters. U kunt uiteraard wel even mee naar binnen om
een korte vraag aan de leerkracht te stellen. Voor een langer gesprek verzoek ik u even een afspraak
te maken. Dit kan ook via de mail.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Beste ouders/verzorgers,
Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8 bij de sportvelden van DOSR en WVC.
Wij zijn dit jaar op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om bij deze sportdag te komen
helpen. De taak die we deze ochtend hebben is het begeleiden van atletiek onderdeel of een spel. De
ochtend start om 8:30 uur met een korte briefing waarna we om 8:45 uur naar de velden lopen. Rond
13:00 uur is de sportdag afgelopen.
Lijkt het u leuk om ons deze ochtend te komen helpen? Stuur dan een email naar
noortjevanhaestregt@ssba.net .
Met sportieve groet,
Commissie Koningsspelen

Nieuwsbrief 2017- 2018

2

Vacature MR (Medezeggenschapsraad)
Eind van dit schooljaar neemt Jaap Kooistra (voorzitter MR) afscheid van de MR Elckerlyc.
Dit houdt dus in dat er een vacature ontstaat bij de oudergeleding van de MR.
In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft
vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol in beleidszaken. Onderwerpen
die onder andere de revue passeren zijn andere schooltijden, de ICT-agenda, het formatieplan en
de schoolbegroting.
De oudergeleding van de MR Elckerlyc bestaat uit een 3-tal ouders (Sander van der Meer
(secretaris.), Annelies Castelein en Jaap Kooistra (voorzitter) en een 3-tal teamleden (Ester
Hartgers, Carla Loonstra en Erwin Lebbink).
Vanuit de huidige oudergeleding zal Sander van der Meer, ingaande het nieuwe schooljaar, het
voorzitterschap van Jaap Kooistra overnemen.
Door deze verschuiving ontstaat de volgende vacature:
“Secretaris MR-oudergeleding Elckerlyc (M/V)”
Naast dat je een van de drie oudervertegenwoordigers bent, heeft de secretaris nog een specifieke
(extra) rol. De secretaris beheert de planning, agendering en notuleert tijdens de MRvergaderingen (ca. 6 per jaar). De MR-agenda wordt periodiek aangepast aan de op dat moment
spelende actuele vraagstukken waarover gestemd c.q. advies moet worden uitgebracht.
Voor het aanmelden of nadere vragen kunt u het volgende emailadres gebruiken:
mrelckerlyc@ssba.net
In de mail graag de contactgegevens en een korte motivatie waarom u graag een van de
vertegenwoordigers bent vanuit de ouders en waarom u denkt een goede aanvulling op het huidige
MR-team te zijn.
De vertegenwoordigers van de ouders zijn in formele zin verkozen.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er bepaald of verkiezingen noodzakelijk zijn en hoe
dit wordt vormgegeven.
Indien u meer wilt weten over medezeggenschap kunt u www.infowms.nl raadplegen.
U kunt zich aanmelden tot 2 april a.s.
Met een vriendelijke groet,
Jaap Kooistra
Voorzitter MR Elckerlyc
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

19-03
20-03
21-03
22-03
23-03
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Tien-minutenavond.
*
“Trek aan de bel!” vanaf 8.30 uur.
Tien-minutenavond.
Rapporten mee.
Verzending nieuwsbrief nummer 27.
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Beste ouders/verzorgers,
We zijn vanuit de OR al even bezig om andere schoolshirts te bestellen.
Dit heeft voor jullie positieve gevolgen, we hebben de shirts namelijk vanuit school aangeschaft!!
De kinderen krijgen op Koningsdag, schoolreis en eventueel andere evenementen op school een
shirtje.
De shirtjes blijven op school en worden ook gezamenlijk gewassen.
Bij het eerstvolgende evenement zullen we dit zeker ook even vastleggen en met jullie delen, hier
alvast een voorproefje van het nieuwe shirt:

Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
De afgelopen week hebben wij mooie vazen met bloemen gemaakt en alvast een paashaas om in
de stemming te komen. De komende week gaan wij verder met het thema "Lente en Pasen".
Vrijdag hebben wij gekeken naar een leuke, interactieve voorstelling. Dank jullie wel Ruby en
Sheila, het was erg gezellig.
De letter van de week is de j van juf. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.
Komende woensdag 21 maart doen wij mee aan "Trek aan de bel" (Lilianefonds). Kinderen mogen
spullen meenemen waar ze veel herrie mee kunnen maken.
Graag zien en spreken wij jullie volgende week allemaal op de 10 minuten avonden (maandag 19
maart en donderdag 22 maart).
In groep 1/2A is Joy van de Meer begonnen op de Elckerlyc. Wij wensen haar veel plezier bij ons op
school.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen

Groep 3:
Bij lezen hebben we woorden met -aai, - ooi en - oei leren lezen. Het lezen van woorden als roei,
kraai en mooi lukt al aardig. Het is nog wel lastig om die laatste letter ook goed te schrijven. Goed
kunnen werken in een groep vraagt overigens heel wat van een leerling; je moet je aandacht goed
kunnen richten, op je beurt kunnen wachten, informatie kunnen onthouden en verwerken en ook je
emoties nog eens redelijk kunnen reguleren. In de klas oefenen we hier dagelijks mee en onder
andere het stoplicht en de time timer helpen ons daarbij. Zo werken wij zelfstandig en stil en kun je
Nieuwsbrief 2017- 2018

4

even geen vragen stellen aan de juf bij het rode stoplicht, mogen we elkaar fluisterend helpen en
loopt de juf langs bij het oranje stoplicht. Staat het stoplicht op groen? Dan is de juf beschikbaar en
mogen de kinderen overleggen. De time timer op het digibord laat zien hoelang wij nog aan een
opdracht werken. Fijn om te zien dat dat bij sommige kinderen duidelijk steeds beter gaat!
Wij zien u graag tijdens de 10-minutenavonden. Aanstaande dinsdag is juf Aukje afwezig in
verband met een studiedag. Donderdag gaan de rapporten mee naar huis. Wij zijn trots op onze
kinderen. Ze hebben er hard voor gewerkt!
Fijn weekend allemaal. Juf Aukje en juf Carla
Groep 4A en B:
Deze week zijn we gestart met de boekenbeurten. Ondanks dat zo'n eerste keer best spannend is,
hebben de eerste kinderen het al ontzettend goed gedaan! Volgende week zijn op Daphne en Bo op
dinsdag aan de beurt, en Larissa en Vince op donderdag. Veel succes met voorbereiden nog
allemaal!
Begin deze week hebben we de taaltoets van het blok 'Slapen' gemaakt. Daarna hebben we verder
geoefend met de dingen die nog lastig waren.
Vandaag krijgen alle kinderen verschillende schriften mee naar huis, deze hebben we maandag
gewoon weer nodig. Wil iedereen eraan denken ze dan ook weer mee te geven?
Op maandag en donderdag zijn de rapportgesprekken. We zien jullie allemaal graag tegemoet.
Fijn weekend, de juffen van groep 4.

Groep 5:
De kinderen van groep 5 hebben zich deze week gericht op het positieve in de klas. Daarnaast zijn
de kinderen er bewust mee bezig geweest hoe zich aardig te gedragen. Hoewel dat laatste soms
moeilijk kan zijn, helpt de positieve blik om te zien dat iedereen heel erg zijn best doet. Het is mooi
om te zien dat de kinderen ook in staat zijn elkaar daarmee te complimenteren.
Op vrijdag 23 maart krijgt groep 5 voor het laatst gymles van juf Heike. Vanaf donderdag 29 maart
wordt de gymles verzorgd door juf Joukje. Let op! Vanaf dan moeten de gymkleren dus op
donderdag in plaats van vrijdag worden meegenomen.
Op woensdag 28 maart is de grote rekendag. Er zijn nog een aantal schoenendozen en lege schone
melkpakken nodig. Neem ze alvast mee!
Juf Yvonne en meester Raoul
Groep 6:
Deze week zijn we gestart met een nieuw thema van taal "Plankenkoorts". We hebben een
woordenspin op het raam gemaakt. Daar staan bijvoorbeeld woorden zoals: "acteur, decor, ovatie
en podium".
Volgende week is juf Lianne, onze stagiaire, er de hele week. Op woensdagochtend trekken met de
hele school aan de bel voor het Lilianefonds. Jullie mogen "herriemakers" meenemen, zoals deksels
van pannen, toeters, bellen etc.
Volgende week gymmen we nog één keer op vrijdag en dan verplaatst de gymtijd weer naar de
donderdag (de eerste keer is op donderdag 5 april!).
Vrijdag 23 maart krijgen jullie het rapport mee naar huis.
Huiswerk: maandag 19 maart stencil rekenen.
Prettig weekend!
De juffen.
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Groep 7:
Het was weer een drukke week! 6 kinderen hebben meegedaan aan de Kangoeroewedstrijd, er zijn
pannenkoeken gebakken en gegeten, er is opgetreden voor de bejaarden en daarnaast hebben we
ook nog het gewone schoolwerk gedaan. We hebben breuken gelijknamig gemaakt, gewerkt met
procenten, het werkwoordelijk gezegde en verkeersborden geleerd, de topo van Italië ingevuld,
onze rapporten gezien en een biologieles in het Engels gehad van stagejuf Sharon.
Vervelen doen we ons zeker niet in groep 7!
Volgende week is juf Sharon de hele week bij ons in de klas, zij gaat veel lessen geven. Ook hopen
we alle ouders te zien voor het bespreken van jullie mooie rapporten.
Verkeersexamen.
Donderdag 5 april 2018 vindt het theoretisch verkeersexamen plaats.
Hiervoor gaan we veel oefenen tijdens de verkeerslessen op woensdag.
Jullie kunnen zelf thuis oefenen. Download de verkeersexamen app. De app helpt je bij
het leren van de verkeersregels. De app is gratis. Je kan ook kijken
op: https://examen.vvn.nl/oefenen.
Super dat een aantal kinderen al aan het oefenen zijn met deze app. Alleen ook jammer dat
sommige kinderen dit nog helemaal niet gedaan hebben. Dit is dan ook het huiswerk deze week en
de komende weken. Als je veel oefent, ga je vol zelfvertrouwen het verkeersexamen in.
Op woe 28 maart is de grote rekendag. Voor deze dag hebben wij verhuisdozen nodig (komen weer
mee terug naar huis). Wie heeft er nog wat dozen thuisliggen? We ontvangen ze graag bij ons in de
groep.
Neem vrijdag een goede tas mee voor je rapport en je stenen bakje.
Huiswerk:
Ma: topotoets 6: Italië Hele week: verkeersexamen oefenen.
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja
Groep 8:
Vorige week vrijdag is de heer de Jeu in de klas geweest. Hij gaf een presentatie over de toekomst
en wat voor rol technologie daarin gaat spelen. We hebben het o.a. gehad over de ontwikkeling
van de telefoon en andere communicatiemiddelen, over drones, zelfrijdende auto’s en virtual
reality. Hij had ook VR-brillen bij zich, die mochten we uitproberen. En hij liet ons zijn auto zien, die
volledig elektrisch is en ook zelfrijdende mogelijkheden heeft.
Op woensdagochtend 14 maart zijn we naar Avifauna geweest en hebben daar de Filipijnenhal
bezocht, waar de kinderen leerden over duurzame natuurbescherming en de diverse problemen die
spelen op de Filipijnen.
De grootste hal met vrij vliegende vogels in Vogelpark Avifauna is in 2004 omgebouwd tot Filipijns
tropisch regenwoud met sawa’s, een waterval, bamboehuisjes etc. In deze hal zijn in twee grote
vliegkooien zeldzame neushoornvogels ondergebracht. Deze soorten komen alléén nog voor op de
Filipijnen en worden in hun voortbestaan bedreigd. Sa Pilipinas lamang betekent ook: ‘alléén op de
Filipijnen’.
Wat fijn dat er genoeg ouders mee wilden om te rijden. Bedankt nog daarvoor.
Op vrijdag 16 maart deden we, samen met groep 7, mee met de nationale pannenkoekendag. We
gingen pannenkoeken bakken voor de bewoners van de Jacobus. Ook hebben we daar de boel
gezellig versierd, hebben we geholpen met de bediening en hebben we ’s middags voor de mensen
opgetreden. Het was een feestelijke dag. Na afloop trakteerden de trotse juffen nog op wat lekkers
en een pakje drinken.
Op woensdag 21 maart doen we weer mee aan de actie “Trek aan de bel” van het Liliane Fonds.
Op vrijdag 23 maart willen de juffen graag hun verjaardag vieren met de klas. We gaan er een
gezellig dag van maken met elkaar.
Voor woensdag 28 maart hebben we wat verhuisdozen nodig voor de Grote Rekendag.
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje
Nieuwsbrief 2017- 2018
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De jarige(en):
17
17
17
18
18
20
23

Sebastiaan van Ingen (2007)
Collin Loos (2013)
Robin van Oostwaard (2013)
Danique Bloem (2010)
Melissa Klein (2010)
Jenisha Narain (2013)
Dione Dompeling (2009)
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1/2B
1/2B
4A
4B
1/2C
5

Ingezonden berichten:
De actie ‘Wij trekken aan de bel’
Op 21 maart trekken wij samen met honderden scholen in Nederland, Afrika, Azië en LatijnsAmerika aan de bel. Zo laten we samen horen dat wij vinden dat alle kinderen in de wereld
welkom zijn op school, óók kinderen met een handicap. Nu is dat nog niet zo want wereldwijd
gaan negen van de tien kinderen met een handicap niet naar school.
Niet naar school
Heel veel kinderen die bijvoorbeeld slecht kunnen lopen, blind of doof zijn, zitten thuis. Vaak is een
school niet toegankelijk voor een rolstoel, of gewoon te ver weg. Ook zijn de ouders van deze
kinderen vaak te arm om de school te betalen. Soms wil de school geen lesgeven aan kinderen die
een handicap hebben. Of weet de juf of meester niet hoe dat moet. En dat terwijl het zo belangrijk
is om te leren lezen en rekenen en met andere kinderen te kunnen spelen. Zo word je zelfstandig en
kun je later voor jezelf zorgen.
Het werk van het Liliane Fonds
Het Liliane Fonds steunt kinderen en jongeren met een handicap die opgroeien in de armste delen
van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Bijvoorbeeld door te betalen voor een hulpmiddel,
fysiotherapie of lesgeld voor een school- of vakopleiding. Samen met lokale organisaties maken ze
kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijker. Kinderen zoals Christabel (12)
uit Zambia.
Christabel kan wél naar school
Toen Christabel zes jaar oud was, werd ze in haar arm gebeten door
een grote slang. Daardoor is haar hand nu verlamd. Christabel
schaamt zich daar heel erg voor. Want ze wordt vaak gepest:
sommige kinderen denken dat ze dom is omdat haar hand verlamd
is.
Maar Christabel is niet dom. Ze is zelfs slimmer dan veel
klasgenoten. Toch doet het pesten zeer. Want het geeft haar het
gevoel dat ze anders is en er niet bij hoort. Daarom verbergt ze haar
hand vaak in de mouw van een dikke trui, ook al is het in Zambia
meestal veel te warm om een trui te dragen.
Toch zet Christabel door op school. Want ze heeft een droom: later
Foto: Chris de Bode
wordt ze dokter! “Het liefste wil ik een ziekenhuis in mijn eigen tuin
laten bouwen. Iedereen mag bij mij komen, ook patiënten die geen geld hebben voor een
behandeling. Ik draag een witte doktersjas en ik kan iedereen beter maken, dan hoeven mensen
zich nooit meer te schamen!”
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Laat je horen!
Op 21 maart trekken we met alle leerlingen en hopelijk met zo veel mogelijk ouders op het
schoolplein één minuut aan de bel. We maken zo veel mogelijk lawaai met toeters, pannendeksels,
bellen en andere instrumenten. Wij laten ons horen voor kinderen met een handicap in de armste
delen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika!
Om te zorgen dat ons geluid ook gehoord wordt na die ene minuut, vragen we ook aan iedereen
om deze actie van het Liliane Fonds te steunen. Hoe? Door een handtekening te zetten onder het
manifest ‘Alle kinderen welkom op school’. Zo kan iedereen laten zien dat hij of zij ook vindt dat
alle kinderen naar school moeten kunnen, óók als ze een handicap hebben. En samen kunnen we
zorgen dat méér kinderen als Christabel naar school kunnen.
Dus vraag je ouders of verzorgers, familieleden, buren en vrienden om ook hun handtekening te
zetten op www.welcometoschool.org.

Programma in de Petruskerk rondom Pasen.
De periode van Pasen komt er weer aan. Er staan veel activiteiten en vieringen in de kerk gepland.
Zaterdag 24 maart is er om 17.00 uur een familieviering met de palmpaasstokken. Kinderkoor Little
Stars zingt tijdens deze viering.
We rekenen erop dat veel kinderen een mooie stok aan het maken zijn.
Zondag 25 maart is er om 10.30 uur een Eucharistieviering. Deze viering wordt live uitgezonden op
TV.
Wil je tijdens deze viering meelopen met een Palmpasenstok in een processie meldt je dan even
aan.
familievieringen@hotmail.com. Je mag de hele viering in de kerk blijven maar het is ook mogelijk
na de processie de Palmpasenstok weg te gaan brengen.
Donderdag 29 maart is het Witte Donderdag, om 19.00 uur is er een viering met voetwassing.
Vrijdag 30 maart is er om 15.00 uur Kinderkruiswegviering voor alle kinderen en hun
ouders/familie. Iedereen mag een bloem meenemen.
Na de viering gaan we met de kinderen paaseieren verstoppen (in de tuin bij de pastorie).
Ook is er vrijdag 30 maart een viering om 19.00 uur.
Op zaterdag 31 maart is er om 21.30 uur een Paaswake in de Petruskerk.
In Leimuiden is er om 19.00 uur een Paaswake met kinderwoorddienst.
Op eerste paasdag is er om 9.15 uur een viering daarna mogen de ouders de verstopte
paaseieren gaan zoeken en op tweede paasdag is de viering om 10.00 uur.
We hopen jullie te zien bij bovenstaande activiteiten.
Leden werkgroep kinderkerk en pastoraal team.
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