
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Lentefeest. 
Afgelopen dinsdagmiddag hebben wij met veel plezier de lente onthaald. Laat de zon maar komen! 
Het was een gezellige middag met activiteiten als: eieren zoeken (en lekker opeten), memory, ei 
doorgeven, op de foto met de paashaas of paaskip, tulpenbollen bakje versieren, boter, kaas en 
eieren, schminken, sjoelen en pictionary. Wij willen de ouderraad en alle hulpouders heel hartelijk 
bedanken voor hun hulp!                                                                       

 
 
 
 
Gespreksavonden. 
Maandag- en woensdagavond vinden de 10-minutengesprekken plaats. De kinderen krijgen hun 
rapport mee op vrijdag 31 maart. 
 
Herhaalde oproep: Hulpouders gezocht voor het verven van het schoolplein. 
Op vrijdagmiddag 31 maart en zaterdag 1 april (géén grap!) gaat de werkgroep 
schoolpleinaankleding de spellen die op de pleinen geverfd zijn voorzien van een nieuw laagje verf. 
Hierbij kunnen we alle hulp natuurlijk heel goed gebruiken! 
Dus: Heeft u tijd en zin om ons op vrijdagmiddag 31 maart vanaf 12.30u./13.00u. of op zaterdag 1 
april vanaf 10.30u./11.00u. gezellig te komen helpen? Al is het maar een uurtje. 
Dan kunt u dat aan de leerkracht van uw kind doorgeven of een mailtje sturen naar 
marjaspeek@ssba.net 
Wij zorgen voor de kwasten, verf en koffie met koek! 
Hopelijk tot dan! 
Werkgroep schoolpleinaankleding, 
Marja G., Marja S., Carla, Esther en Sandra 
 
Afwezigheid directie. 
Komende week ben ik zeer regelmatig uithuizig. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                         
Weekagenda: 

 

maandag  27-03 Tien-minutenavond. 

dinsdag  28-03 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  29-03 Tien-minutenavond. 

donderdag  30-03 Speelgoedmiddag bij de kleuters. 

vrijdag  31-03 Uitgifte tweede rapport. 
Verzending nieuwsbrief 27. 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Deze week zijn wij gestart met de skill samenwerken. Daar hebben we volop mee kunnen oefenen! 
Op maandagmiddag hebben wij tennisles gehad op de tennisbaan. Het leek wel herfst, maar de kinderen 
kregen het er warm van. Het was hartstikke leuk! Dinsdagmiddag hebben wij het lentefeest gevierd en 
ook daar werd volop samengewerkt tijdens het spellencircuit. Eieren zoeken (en opeten), memory, ei 
doorgeven, op de foto met de paaskip, schminken, je eigen tulpenbakje versieren, boter kaas en eieren. 
Wederom een en al gezelligheid. Nu nog even goed voor jullie tulpenbol zorgen!  
Woensdag stond in het teken van de Grote Rekendag. Deze ochtend stonden vingertwister, getallen 
gooien en kleur je leeftijd  centraal. In duo's en viertallen werden deze spelen in groep 3a, 3b en 4 
gespeeld. De ochtend werd sportief afgesloten met de gym. 
Ondertussen is er ook nog gewerkt. Met lezen hebben wij kern 8 alweer bijna afgerond. Met rekenen 
hebben we goed geoefend met geldsommen. Best lastig! Vandaag zijn de schriften mee naar huis 
gegaan. Schriften die niet uit zijn, graag maandag weer mee terug geven. 
Wij zien u graag aanstaande maandag- of woensdagavond om de voortgang van uw zoon of dochter te 
bespreken. 
 
Groep 3B: 
Afgelopen twee weken hadden wij 'de verhalenparel' in onze groep. De kleur van de parel gaf de 
verhaalsoort aan. Kleurde de parel blauw dan lazen we verhalen over de zee. Kleurde deze rood dan 
gingen de verhalen over de liefde. We hadden de parel graag nog wat langer in onze groep gehad, maar 
nu is groep 3a aan de beurt. 
 
Fijn weekend allemaal! 

 

Groep 4: 
Het was een gezellige, leerzame week met op maandag de tennislessen (toch in de gymzaal, omdat het 
regende), dinsdag het Lentefeest (we mochten in het circuit van de bovenbouw meedoen, YES!) en op 
woensdag de Grote Rekendag (en nee, we hoefden niet de hele dag te rekenen......) 
Komende week zijn de 10 minutengesprekken en krijgen de kinderen hun tweede rapport. Wat hebben 
jullie keihard gewerkt, kanjers! Maandag gaan de schriften mee naar huis (vergeetachtige juf op vrijdag, 
sorry!). 
De kinderen hebben een formulier meegekregen over de Koningsspelen. Het wordt weer een groot feest 
en hebben daar graag wat hulp bij. Alle informatie staat in de brief en we zien de strookjes graag weer 
terug op school.  
 

Groep 1 / 2 A en B: 
De komende week werken wij over lente en in de lucht. Ook zien wij u graag op de 10-minuten avonden 
op maandag 27 maart of woensdag 29 maart. Op vrijdag 31 maart krijgen de kinderen hun rapport mee 
naar huis. 
Op donderdag 30 maart is er een speelgoedochtend of -middag bij de kleutergroepen. 
Skill samenwerken. 
Iedere donderdagochtend lezen de kleuters samen met de kinderen van groep 7 en 8 een mooi 
prentenboek. Ook kunnen de kleuters elkaar goed helpen met het opendraaien van bekers en het 
dichtmaken van ritsen.  
De letter van de week is de n van noot. Er mogen nog meer spulletjes voor de lettermuur meegenomen 
worden. 
In groep 1A zijn Robin en Collin begonnen en in groep 1B zijn Jenisha en Yasmine deze week gestart. Wij 
wensen hen veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Skill samenwerken: 
We zijn deze week begonnen met een nieuwe skill: samenwerken. Nu doen we dit al geregeld maar we 
besteden er opnieuw aandacht aan. We hebben al op verschillende manieren samengewerkt in de klas. 
Waar we deze week mee bezig zijn geweest is dat iedereen in het groepje een waardevolle bijdrage 
levert tijdens het werken. Je hebt alle groepsleden nodig om de opdracht te volbrengen en daardoor zijn 
de kinderen afhankelijk van elkaar.  
 
Een fijne weekend voor iedereen!  
Groetjes juf Dyonne en juf Danny 

 

Groep 5: 
Dinsdag hebben we een tennisles gehad tijdens gym. Aanstaande vrijdag en volgende week vrijdag 
kunnen de kinderen nog een tennisles volgens als zij dit leuk vinden. Hierover is een briefje mee naar huis 
gegaan.  
Dinsdagmiddag was het Lentefeest. We hebben veel verschillende activiteiten gedaan en er een gezellige 
middag van gemaakt.  
Woensdag was de Grote Rekendag. We hebben in groepjes een ontwerp voor een vakantiehuisje 
gemaakt. Eerst in de klas op papier. Na de pauze zijn we naar buiten gegaan om de huisjes met stoepkrijt 
op ware grootte te tekenen. Best lastig om alles in verhouding te krijgen. Het was een hele leerzame 
dag!  
Vandaag zijn de schriften mee naar huis gegaan. Zo kunt u thuis bekijken wat we de afgelopen tijd op 
school hebben gedaan. Uiteraard zien we de schriften maandag graag weer terug op school. Volgende 
week zijn op maandag- en woensdagavond de rapportgesprekken. 
 
21st Century Skill: Samenwerken. 
We zijn deze week begonnen met de skill: samenwerken. We besteden vooral aandacht aan coöperatieve 
werkvormen. Dit zijn verschillende manieren van samenwerken waarbij je vooral veel van elkaar leert. 
Een voorbeeld hiervan is: Denken, delen, uitwisselen. De leerkracht geeft een opdracht. De kinderen 
denken hier individueel over na en schrijven het op. De kinderen delen in tweetallen hun antwoord en 
daarna worden de antwoorden klassikaal uitgewisseld. Dit hebben we deze week toegepast tijdens taal 
en rekenen. Verder is er tijdens de Grote Rekendag natuurlijk ook heel goed samengewerkt!! 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 

   

Groep 6: 
Skill "Samenwerken" 
We hebben heel goed samengewerkt tijdens taal. We hebben in groepjes (verdeeld met de ijsstokjes!) 
"onzinverhalen" geschreven en verteld voor de klas. Goed gedaan allemaal. 
Ook hebben we samengewerkt tijdens het lentefeest en de Grote Rekendag. Zie hieronder! 
Deze week hadden we op dinsdagmiddag het "Lentefeest". We deden allerlei spelletjes, zoals ei-
doorgeven en sjoelen, maar we mochten elkaar ook schminken en we hebben een mooi bakje versierd 
met een tulpenbol erin. Dat mag mee naar huis! 
Tijdens de Grote Rekendag hebben we in groepjes een vakantiehuisje ontworpen en later op de ochtend 
hebben we de huisjes met stoepkrijt op het plein getekend en de huisjes ook met elkaar verbonden met 
weggetjes en er bijvoorbeeld nog een zwembad of een voetbalveld bij getekend. 
Dat zag (en ziet er nog een beetje) fantastisch uit. Knap hoor! Het is zo een écht vakantiepark geworden 
(zie ook de foto's op facebook). 
Volgende week zijn de 10 minutenavonden. De juffen bespreken op maandag of woensdag eerst het 
rapport met jullie. Vrijdag krijg je het rapport mee naar huis. 
Huiswerk: 
Dinsdag 28 maart: Topo Zuidholland 
Ook op dinsdag 28 maart hebben we een tennisclinic tijdens de gymtijd. 
Kledingadvies: Sportieve zomerse kleding ('s ochtends al aandoen! Je kunt je daar niet omkleden) 
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Vrijdag 31 maart: Museum Boerhaave komt op bezoek! 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 

 

Groep 7: 
Wat was dit weer een gezellige week. We hebben kleine toneelstukjes gedaan bij de les van juf Yasmine, 
getennist, het lentefeest gevierd en plattegronden van vakantiehuisjes en vakantieparken ontworpen op 
de Grote Rekendag. En natuurlijk hebben we tussendoor ook nog gewerkt aan taal, spelling, rekenen en 
nog veel meer. 
Volgende week weer geen huiswerk, behalve het oefenen van het verkeersexamen. Kijk ook eens tijdens 
een stukje fietsen welke verkeersborden je nu allemaal tegenkomt en waar de voorrangsregels gelden. 
Verkeer leer je vooral in de praktijk! 
Belangrijke data tot de vakantie: 
-         Ma 27/3 en woe 29/3: 10 minuten avond 
-         Don 6/4: theoretisch verkeersexamen 
-         Ma 10/4: zwemspullen mee 
-         Woe 12/4: schoolvoetbal groep 8, maar 4 meiden uit groep 7 doen mee. 
-         Di 18/4, woe 19/4 en don 20/4: Cito Entreetoets 
-         Vrij 21/4: Koningsspelen  
 
Prettig weekend! 

 

Groep 8: 
We hebben een gezellige, drukke week achter de rug. We hebben op dinsdag het lentefeest gevierd. Op 
woensdag deden we mee aan de Grote Rekendag, waarbij we ons bezighielden met het ontwerpen van 
een vakantiepark. Helemaal op schaal uiteraard! 
Op donderdag hebben we een klein feestje gevierd voor onze verjaardagen. Wat zijn we weer verwend! 
Super! We hebben spelletjes gedaan en ’s middags een filmpje gekeken voordat we naar de gym 
gingen. Op vrijdag konden we lekker bijkomen van al deze festiviteiten. 
Volgende week woensdag 29 maart gaan we naar Avifauna. Fijn dat zoveel ouders zich hebben 
aangemeld om ons te begeleiden. Bedankt! 
We worden daar om 10.00 uur verwacht en we gaan omstreeks 11.30 weer terug naar school. 
Skill: Samenwerking 
We werken in de klas al veel samen. Bij rekenen, taal, spelling en de zaakvakken zoals aardrijkskunde 
en geschiedenis. Om groepjes te formeren maken we 
gebruik van ‘de stokjes’. Op ieder (ijs)stokje staat de 
naam van een kind. Door steeds een stokje uit het 
bekertje te trekken kun je groepjes maken. Jongens en 
meisjes door elkaar, je voorkomt tevens dat vriendjes 
steeds bij elkaar zitten en dat er mensen ongewild over 
blijven. 
Ook besteden we aandacht aan hoe je samenwerkt, dat 
dat niet hetzelfde is als voorzeggen. Dat de ander er wat 
van moet leren. 
Daarnaast werken we iedere week samen met de  
 
kleutergroepen. Iedere leerling uit groep 8 is gekoppeld aan een of meerdere kleuters en leest een 
prentenboek voor. 
Op die manier wordt er ook samengewerkt met groep 3 (bouw-lezen) en met groep 5 (tutor-lezen) 
Huiswerk: 
Maandag 27 maart: Docu werkstuk inleveren 
 
Fijn weekend allemaal, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
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Geachte ouders/verzorgers,   
                                            
Vrijdag 21 April 2017  vieren wij de Koningsspelen voor de kinderen van de onderbouw (groep 
1 t/m 4). 
Na een gezond en voedzaam schoolontbijt, organiseren wij in en om onze school een sportief 
spektakel. Dit doen wij in de vorm van een spelletjescircuit. Om deze ochtend goed te kunnen 
laten verlopen, hebben we 24 groepsbegeleiders en 24 spelbegeleiders nodig. Wij kunnen dus 
heel wat hulp gebruiken (van 08.30 uur tot 12.00 uur). 
Wij vragen u onderstaand strookje in te vullen (ook als u niet in de gelegenheid bent om te 
komen helpen) en uiterlijk dinsdag 28 maart weer in te leveren bij de groepsleerkracht van uw 
kind. Als u voorkeur heeft voor het begeleiden van een groep of spel dan kunt u dat kenbaar 
maken. Wij proberen daar met de indeling zoveel mogelijk rekening mee te houden (mocht dit 
niet lukken dan wordt u ergens anders ingedeeld). Omdat het om een sportief spektakel voor 
onze onderbouwkinderen gaat, vragen wij u geen kleinere broertjes of zusjes mee te nemen. 
Met vriendelijke groet, 
Het Elckerlyc Koningsspelen sportteam          

    
  
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Naam:          
 
Ouder/verzorger van:        uit groep:    
 
 Wil graag helpen en heeft geen voorkeur. 
 Wil graag helpen als groepsbegeleider. 
 Wil graag helpen als spelbegeleider. 
 Kan helaas niet helpen 
 

De jarige(n): 
25 Charlie van Velzen 6 

26 Robbin Knibbe 4 

26 Daniël Krawczyk 7 

26 Amy Weenink 1/2B 

27 Joep van der Plas 8 

27 Duuk Struive 3A 

28 Thijmen Jansen 7 

28 Elise de Weger 1/2B 

29 Manou Hoogenboom 3B 

31 Ashraf Belkasmi 6 
 
Van harte gefeliciteerd! 
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Zorg en Zekerheid 

GeZZinsloop 
zondag 2 april  2017 

Onderdeel van de   48ste Braassemloop 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Doe gratis mee!  
Op zondag 2 april om 10:30 uur met de Zorg en Zekerheid 

1 km GeZZinsloop  
 

Loopvereniging Plantaris organiseert deze loop voor kinderen t/m 11 jaar. 
 

Inschrijven 
 (15 min van te voren! en is gratis) 

 
in het clubgebouw van de “Treffers”, Sportpad 2 te Roelofarendsveen of 

via www.zorgenzekerheid.nl/gezzinsloop 
 

De START 
 is om 10:30 uur  

 
op de Korte Goog/Goudknop (ingang wijk “De Bloemen”) 

 
 
 
 

  Na afloop is er drinken 
 

en een herinnering voor iedereen 

 
 
 
 
 

http://www.zorgenzekerheid.nl/gezzinsloop
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Uitnodiging voor Palmzondag  
9 april 2017 9.15 uur 

 
Ongeveer 2000 jaar geleden kwam Jezus aan in Jeruzalem. Alle mensen liepen mee en riepen 

Hosanna in den hoge. Op 9 april vieren we de intocht van Jezus in de Petruskerk. Maak jij ook een 
Palmpaasstok?  

 Dan wil je vast ook Hosanna kunnen zingen wanneer we in optocht door de kerk lopen? Komende 
weken repeteren we met de Little Stars onze liedjes voor Palmpasen. Je bent van harte welkom elke 

         dinsdagavond om 18.30 uur in de Petruskerk 
 

 
Groetjes van: 

Lot, Luna, Lyn, Marin, Sanne, Esme, Meike, Katinka, Mila,  
Celine, Cris, Daniëlle, Femke, Gijsje, Saya 

 
Nathalie en Manon 

 
Beste ouders en leerlingen,                                                                                
 
Het is al vele jaren traditie om op Palmzondag medeparochianen blij te maken 
met een door kinderen versierde Palmpasen-stok. Ook dit jaar vieren wij dit  
weer samen, in de  Petruskerk in Roelofarendsveen. Wij hopen dat er weer  
veel kinderen meedoen, want er zijn veel ouderen die graag een stok 
ontvangen!  
 
Jullie krijgen van ons een kale stok die jullie mogen versieren en een adres van 
iemand uit onze parochie die al wat ouder is, ziek is of gewoon wat steun kan 
gebruiken. Het is ook mogelijk een voorkeuradres op te geven. De stok wordt door jullie zelf versierd 
met b.v. crêpepapier of gekleurde slingers, verder nog met bijvoorbeeld thee, chocolade, paaseitjes, 
servetten, cup-a-soup, en een broodhaantje ........wat je zelf maar wilt! 
Doe je ook mee? 
 
Het opgeven gaat dit jaar net als vorig jaar:  
Kopier onderstaand strookje, vul het in en mail het naar familievieringen@hotmail.com  uiterlijk 
zondag 26 maart a.s. Als je meedoet krijg je de palmpaasstok met het adres in week van 27 maart 
op school.  
 
Uiteraard zijn ook kinderen die op andere scholen zitten (speciaal onderwijs) van harte welkom. 
Geef dan ook je adres door. 

mailto:familievieringen@hotmail.com
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De Palmpasen-viering is op zondag  9 april om 9.15 uur in de Petruskerk.   
Wij hopen weer veel kinderen en volwassen te ontmoeten op zondag 9 april. Er is crèche geregeld 
voor de allerkleinste.  
 
Namens de werkgroep kinderkerk, 
 
Suzanne de Jeu en Joze Koot (3318275)        
 
P.S. Als je ongeveer een week na Pasen  de kale palmpaasstok weer op wilt halen op het adres 
waar je hem hebt gebracht, dan kunnen we de stokken volgend jaar weer opnieuw gebruiken. 
De kale stok kun je inleveren op school.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ja, ik wil graag een stok versieren 
 
Naam: ……………………………………………………… 
School:……………………………………………………...Groep:……….. 
 
Ik heb wel/geen voorkeuradres: 
 
                                                                                                                                
Naam: …………………………………. 
 
Adres: ………………………………….. 
 
 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.pknrhenen.nl/images/palmpasen_2.gif&imgrefurl=http://www.pknrhenen.nl/archives/alg/archive_2009-m04.php&usg=__fAsgVhoR0Osi0xU8idg2r7aHKLM=&h=285&w=230&sz=6&hl=nl&start=3&itbs=1&tbnid=VnlChPF64ykHrM:&tbnh=115&tbnw=93&prev=/images?q%3Dpalmpasen%26hl%3Dnl%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1

