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Algemene informatie: 

 
Koningsspelen 2017. 
Komende week, op vrijdag 21 april, doen wij natuurlijk weer mee met de jaarlijkse Koningsspelen. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen om 8.30u. aanschuiven bij het heerlijke Koningsontbijt. 
Daarna gaan zij meedoen met de warming-up op het grote plein en vervolgens zijn er heel veel 
verschillende spelletjes te doen in en om de school. 
De groepen 1 t/m 4 zijn gewoon op de reguliere tijd uit, dus om 12.00u. 
 
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden al om 8.00u. verwacht voor het ontbijt, waarna ze naar 
de Tweesprong vertrekken voor het sportieve gedeelte. 
Zij zijn hier om 13.00 uur klaar en gaan dan eerst gezamenlijk naar school. Van daaruit gaan de 
kinderen naar huis. 
 
Het is niet nodig om een pauzehap of -drankje mee te nemen op deze dag. 
Wel willen we alle kinderen en hulpouders vragen om hun oranje Elckerlyc-shirt te dragen deze dag. 
Een ander oranje shirt is ook prima als je niet in het bezit bent van een Elckerlyc-shirt. 
Wij hebben er alvast heel veel zin in!! 
 
Werkgroep Koningsspelen                                                                                                 

 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
 
Weekagenda: 

 
maandag  17-4 Vrij: Tweede paasdag. 
dinsdag  18-4 Eindtoets groep 8. 

Na schooltijd: teamoverleg. 
woensdag  19-4 Eindtoets groep 8. 
donderdag  20-4 Eindtoets groep 8. 
vrijdag  21-4 Koningsspelen! 

groep 1 t/m 4 van 8.30 uur tot 12.00 uur. 
Groep 5 t/m 8 van 8.00 uur tot  ongeveer 13.30 uur. 
Daarna begint de aprilvakantie. 
Verzending nieuwsbrief 31. 

 
 
 
 
 
Informatie vanuit de groepen: 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
 Nieuwsbrief nummer 30 
schooljaar 2016 -2017  
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Groep 3A en 3B: 
Met lezen hebben wij nog meer manieren geleerd om teksten te begrijpen. We hebben het gehad over 
verwijswoorden en verwijsrelaties in een tekst en oorzaak en gevolg. Wij hebben antwoorden gevonden 
door na het lezen van een tekst de vragen te lezen en het antwoord terug te zoeken in de tekst. Ook 
hebben we woorden geleerd met een stomme e aan het begin, zoals: betaal, verkeer en gezin. Volgende 
week zijn we alweer aangekomen bij de afronding van kern  9. Wat fijn om te horen dat er ook thuis nog 
regelmatig gelezen wordt! Juf Noortje was woensdag helaas ziek, maar dat kwam stiekem best goed 
uit...Wij hebben onze groep 8 voetballers kunnen toejuichen tijdens het schoolvoetbaltoernooi. Wat een 
teamspirit, leuk! 
 
Wij wensen iedereen heel fijne paasdagen en tot dinsdag! 
Juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 
 

Groep 4: 
Deze week hebben we ons droomdorp afgemaakt. In groepjes hebben de kinderen  bedacht hoe ze het 
dorp willen inrichten en waarom. Ze zijn er leuk geworden en vooral erg verschillend! Met taal hebben 
we geoefend met stripboekwoorden. Bedenk één woord wat je zou zeggen als je bijvoorbeeld net 
kampioen bent geworden en schrijf dit op met leestekens en dikke letters, net als in een stripboek! Ook 
hebben we geoefend met hoe je dingen netjes vraagt, tijdens de toneelstukjes lieten de kinderen dit zien. 
Woensdag zijn we nog even langs het schoolvoetbal geweest om onze school aan te moedigen, Elckerlyc 
moet winnen , Elckerlyc moet winnen!   
Met rekenen hebben we de tafel van 6 geleerd en hebben we voor het eerst gewerkt met getallen boven 
de 100! 
 
Fijne paasdagen allemaal! Groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 5: 

Groep 1 / 2 A en B: 
De afgelopen week hebben wij over lente en Pasen gewerkt. Ook hebben wij spelletjes, liedjes en filmpjes 
over deze thema's bekeken en gedaan. 
Denken jullie nog even aan het inleveren van de rapporten! 
De komende week werken wij over de Koningsspelen. Het liedje "Okido" van Kinderen voor Kinderen, dat 
hierbij hoort, hebben wij al geoefend. Ook leuk om dit thuis te oefenen. 
Op vrijdag 21 april vieren wij alvast de Koningsspelen bij ons op school. Die dag zou het fijn zijn als de 
kinderen in hun oranje Elckerlyc-shirt op school komen. Ook is sportief schoeisel gewenst. 
Het ontbijt en het tussendoortje wordt door school verzorgd. De kinderen beginnen gewoon om 8.30 uur 
met een klassikaal ontbijtje en zijn om 12.00 uur weer klaar met de spelletjes. Daarna lekker genieten van 
een welverdiende vakantie. 
 
Fijn paasweekend! 
De kleuterjuffen 
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Woensdag zijn we naar Alpen aan den Rijn geweest om een natuurwandeling te maken langs De 
Kromme Aar. We hebben veel ooievaars gezien en allerlei andere vogels en plantjes. Ook hebben we de 
diepte van het water gemeten, de helderheid bekeken en uitgerekend hoe snel het water stroomt. Het 
was een leerzame wandeling met natuurlijk dank aan alle ouders die mee waren om te rijden en een 
groepje te begeleiden! Verder hebben de kinderen een formulier mee naar huis gekregen voor het 
spontaan vertellen. Dit is de eerste vorm van een spreekbeurt. De kinderen mogen zelf weten waar zij 
‘spontaan’ over gaan vertellen. We beginnen hier gelijk na de vakantie mee. Op dinsdag 18 april is de 
topo-toets over de Wateren in Nederland. En op vrijdag zijn de koningsspelen. We beginnen deze dag om 
8.00 uur met een ontbijtje op school (wordt verzorgd) waarna we naar de voetbalvelden gaan om in 
teams allerlei spellen te doen onder begeleiding van leerlingen van het Bonaventura College. Ouders zijn 
natuurlijk van harte welkom om te komen kijken en aan te moedigen! 
 
Fijn paasweekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Groep 6: 
Skill Samenwerken  
We hebben tijdens taal samengewerkt om een bijschrift te schrijven bij een foto uit de krant. Goed 
gedaan allemaal. Een groepje kinderen heeft ook een échte schoolkrant gemaakt. Zij vormden samen 
de redactie van de krant en moesten goed samenwerken om er een mooi geheel van te maken. Samen 
taken verdelen tijdens de "redactievergadering" bijvoorbeeld. In de krant staan onder andere puzzels, 
cartoons, advertenties en een interview.  
Goede vrijdag hebben jullie vrij en natuurlijk ook 2e paasdag. Een lang weekend. Geniet ervan! 
Vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. Die dag ontbijten we om 8.00 uur met elkaar in de klas en gaan 
daarna naar de sportvelden om allemaal spelletjes te doen. Trek je oranje shirt en je sportieve kleding 
vast aan! (Lees hierover ook het algemene stukje in de nieuwsbrief) Om 12.30 uur zijn we klaar en 
begint de vakantie. 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 18 april: inleveren werkblad spelling. 
 
Prettige paasdagen! 
Juf José en juf Douwina 
 
 

Groep 7: 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 2016- 2017 



                                                                     4 

Afgelopen week hebben we gezwommen, gegymd en zijn we supporters geweest bij het schoolvoetbal. 
Maar ook hebben we geoefend met de cito Entreetoets.   
Volgende week maken wij dinsdag, woensdag en donderdag in de ochtenden de Cito Entreetoets. We 
gaan dinsdagochtend wel gymmen, evenals donderdagmiddag.  
Dinsdagmiddag gaan we ons lied opnemen met meester Walther, en ook met fototoestellen aan de slag 
om leuke animaties te maken. Kleine poppetjes, autootjes, lego en Playmobil is hierbij erg handig. Neem 
miniatuur spulletjes mee! Vrijdag hebben we de Koningsspelen (zie hiervoor het algemene stukje in de 
nieuwsbrief) En omdat de aankomende week een hele intensieve week wordt, geen huiswerk!  
Geniet van het lange paasweekend en zorg ervoor dat je relaxed op school komt dinsdag! 
 
Fijne Pasen gewenst, juf Marian en juf Marja 
 
 
Groep 8: 
Deze week stond natuurlijk in het teken van het schoolvoetbaltoernooi. Het was weer een prachtige 
dag, met veel doelpunten. Al onze teams zijn tweede in hun poule geworden. Hartstikke goed! 
Ze werden begeleid door super enthousiaste ouders, waarvoor onze hartelijke dank! Fijn dat er zoveel 
supporters waren. Ouders, kinderen, collega’s enzovoort. 
Volgende week staat de Cito eindtoets centraal. We beginnen dinsdagmorgen. Rust nog even lekker uit. 
Niet te veel eieren eten tijdens de Pasen, dan gaat het vast lukken. 
 
Fijn weekend allemaal en veel succes volgende week! 
Groeten van juf Henriëtte en juf Joukje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrale Eindtoets groep 8 (Citotoets) 
De Centrale Eindtoets toetst wat de leerling in acht jaar heeft  geleerd. De leerling hoeft er 
dus niet speciaal voor te leren. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en 
rekenen, en als de school daarvoor kiest ook uit het onderdeel wereldoriëntatie. 
TAAL: 
Bij taal gaan de vragen over de onderdelen: 

• lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen? 
• woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen? 
• schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren? 
• taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven 

REKENEN: 
Bij rekenen gaan de vragen over de onderdelen: 

• getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort 
• verhoudingen: dat zijn vragen over breuken 
• meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte  
• verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken 

WERELDORIENTATIE:  
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• aardrijkskunde 
• geschiedenis 
• natuur en techniek 

Als ouder wilt u misschien weten hoe de Centrale Eindtoets precies is opgebouwd en uit hoeveel vragen 
(per onderdeel) deze bestaat. Daarvoor kunt u onderstaand overzicht downloaden.  
Download overzicht Centrale Eindtoets PO 2017 
De Centrale Eindtoets wordt afgenomen op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april 2017. 
Als de leerling de toets in april niet kon maken doordat hij/zij ziek was of door iets anders, dan is er later 
een moment om de toets in te halen. Een eventuele inhaaltoets wordt altijd op de computer gemaakt. 
De resultaten van deze Centrale Eindtoets groep 8 zullen op donderdag 18 of vrijdag 19 mei 2017 met 
de ouders gecommuniceerd worden. (De Kiem op maandag 22 mei i.v.m. het schoolkamp) 
 
Erwin Lebbink 
Coördinator IB SSBA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jarige(n): 
 
14 Anouk Straathof 3B 
15 Chiel van der Geest 4 
15 Bregt van der Meer 6 
16 Luke Hoogenboom 6 
17 Jenna du Prie 7 

 
Van harte gefeliciteerd! 
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