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Nieuwsbrief 2017- 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Koningsspelen 2018. 
Komende week, op vrijdag 20 april, doen wij natuurlijk weer mee met de jaarlijkse Koningsspelen. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 starten deze dag om 8.30u. in hun eigen groep. 
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 ook om 8.30 uur verwacht in hun eigen groep, waarna ze 
naar de Tweesprong/sportvelden 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. 
Op deze dag worden aan de kinderen de nieuwe Elckerlyc-shirts uitgereikt. Deze shirts blijven op 
school. 
Wij hebben er alvast heel veel zin in! 
 
Toetsen! 
Komende week worden de entreetoets (7) en eindtoets (8) afgenomen. Wilt u daarmee rekening 
houden in en rondom de school? 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                       
Weekagenda: 
 

maandag  16-4 Na schooltijd: SMT-overleg. 

dinsdag  17-4 Eindtoets groep 8. 
Entreetoets groep 7. 

woensdag  18-4 Eindtoets groep 8. 
Entreetoets groep 7. 

donderdag  19-4 Directeur afwezig i.v.m. overleg. 
Eindtoets groep 8. 
Entreetoets groep 7. 

vrijdag  20-4 KONINGSSPELEN: 
Eindtijdindicatie onderbouw: 12.00 uur. 
                              Bovenbouw: 13.30 uur. 
Verzending nieuwsbrief nummer 31. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Wij zijn nog volop bezig met het thema sprookjes. Deze week stonden Pinokkio en Hans & Grietje 
centraal bij ons in de groep. Volgende week gaan wij verder met andere sprookjes. 
De kinderen kunnen de sprookjes heel goed naspelen in de poppenhoek. 
Afgelopen dinsdag was de brandweer bij ons op bezoek. Iedere groep mocht even een kijkje nemen 
in en om de brandweerwagen. Ook mochten ze een helm op en de spuit even vasthouden. Dit was 
erg indrukwekkend. De kleuters hebben ervan genoten. Ome Leo hartelijk bedankt! 
Op woensdag 18 april gaat groep 1/2B naar de kinderboerderij in Alphen aan den Rijn. Er zijn 
voldoende rij-ouders en de brief met de auto-indeling is vandaag meegegeven. 
De letter van de week is de k van kikker en van koningsspelen natuurlijk. 
Op vrijdag 20 april vieren wij de Koningsspelen. Deze dag start om 8.30 en is afgelopen om 12.00 
uur. Net zoals een gewone vrijdag. Het is niet nodig om de kinderen eten en drinken mee te geven 
want daar zorgen wij voor. 
Linde van der Zwet is gestart in groep 1/2A en Emily Louise Eerhart is begonnen in groep 1/2C wij 
wensen hen veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal! 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Afgelopen week was een kort weekje door de onderbreking van de studiedag. De leerkrachten zijn 
afgelopen woensdag weer een stukje wijzer geworden. Naast rekenen, taal en schrijven hebben we 
deze week ook gezien dat de kinderen uit groep 3 heel goed kippen kunnen tekenen aan de hand 
van een instructievoorbeeld! Binnenkort gaan wij ons richten op vlinders, want 17 mei starten wij 
met het project ‘koolwitjes in de klas’. Via De Vlinderstichting ontvangen wij eitjes, rupsen en 
poppen die we kunnen opkweken tot vlinders. Wordt vervolgd! Volgende week vrijdag staan de 
Koningsspelen op het programma. Het beloofd een gezellig en sportief spellencircuit te worden. 
Ouders die zich hebben opgegeven; hartstikke fijn! De nieuwe school T-shirts worden deze dag voor 
het eerst gedragen. De shirts worden in de groep verdeeld en ook weer verzameld. 
 
Wij wensen iedereen een fijn en zonnig weekend. Juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
We hebben deze week hard gewerkt om de spellingsregels nog beter te leren. Met rekenen hebben 
we erbij en eraf sommen over de tientallen geoefend. Bijvoorbeeld 63-25. Dit is nog best lastig. 
Ook hebben we al regelmatig de Chromebooks gepakt om er op te werken. Voor nu hebben we de 
oefensoftware van rekenen, spelling en woordenschat gedaan. De kinderen zijn enorm enthousiast 
erover en werken er goed mee! 
Volgende week vrijdag zijn de Koningsspelen. De kinderen mogen sportieve kleding aan, een T-shirt 
krijgen ze van school te leen. Het shirt blijft op school. We hopen natuurlijk op mooi weer! 
In groep 4a zijn Romijn en Aya aan de beurt om een boekenbeurt te geven, in groep 4b zijn dat 
Julian en Saar 
 
Voor een knutsel opdracht hebben de kinderen van groep 4A een lege eierdoos nodig! Wilt u weer 
voor ons sparen? 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van de groepen 4. 
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Groep 5: 
Na de excursie ‘met Eiber op stap’ staat er volgende week weer iets bijzonders op het programma. 
Volgende week is er op donderdag geen gymles. Op vrijdag zal er echter voldoende worden gesport 
bij de Koningsspelen. 
Het is de bedoeling dat alle kinderen in sportkleding naar school komen. Er is op school geen 
gelegenheid tot omkleden. Wel krijgen de kinderen op school een shirt dat zij aan moeten trekken. 
Daarnaast willen wij graag verzoeken om er zorg voor te dragen dat alle kinderen op tijd op school 
zijn. Om 8:30 vertrekken wij samen met de gehele bovenbouw. 
Op dinsdag staan er twee toetsen op het programma. Namelijk voor techniek en 
studievaardigheden. Deze hoeven thuis niet te worden voorbereid.  
 
Juf Yvonne 
Meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we gewerkt met de oefenstof van Gynzy op de chromebooks. De sommen die bij 
de methode horen en in de werelden. Goed gedaan allemaal! We hebben ook geoefend met taal, 
spelling en nieuwsbegrip.  
Afgelopen donderdag heeft juf Celine een goede grap met ons uitgehaald. En wat zagen wij er 
fantastisch uit! 
Volgende week woensdagochtend 18 april gaan wij naar Avifauna. Daar hebben wij een excursie 
van NME "De rovers van Avifauna". Inmiddels zijn er al voldoende ouders die willen rijden en 
begeleiden. Alvast bedankt. Ik geef via de app het adres nog door. We moeten er om 9.30 uur zijn. 
Ouders graag om 8.45 uur aanwezig, zodat we rond 10 voor 9 kunnen vertrekken. 
Donderdag 19 april mogen we onze nieuwe Elckerlyc shirtjes passen. De shirtjes blijven op school 
en dragen we bijvoorbeeld tijdens de Koningsspelen. Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Lees 
hierover ook het algemene stukje in de Nieuwsbrief. 
Huiswerk: maandag 16 april Topo Flevoland/Utrecht. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
We hebben op de ouderwetse manier de onderdelen van cito entree geoefend, maar ook op ons 
Chromebook. Deze manier is wel heel handig omdat je dan direct weet of het goed fout is. Thuis 
kun je ook oefenen op de computer. Met je inlogcode van Gynzy kun je thuis het huiswerk oefenen 
wat juf Marian heeft klaargezet. Volgende week hebben we geen spreekbeurten maar wel het 
huiswerkblad. Maandag inleveren. Dinsdag, woensdag en donderdag hebben we de cito 
entreetoets. Vrijdag kunnen we lekker sporten tijdens de koningsspelen.  
De voorstelling; "Het koffertje van Ida Vos" in het dorpshuis van Rijpwetering was zeer 
indrukwekkend. We waren er allemaal stil van. Vertel je ouders waar het over ging en ook dat we 
nu al heel veel weten over de WOII. Fietsouders bedankt voor de hulp.  
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
We zijn deze week enthousiast aan het werk gegaan met onze Chrome Books. (laptopjes) Spelling, 
rekenen en woordenschat staan er o.a. al op. 
De kinderen vinden het erg fijn en motiverend om hun leerstof digitaal te mogen verwerken. 
Daarnaast zijn we ook al begonnen met de voorbereidingen van de musical. We zijn ons aan het 
inlezen en we delen alvast in wie met welk liedje mee doet. 
Op donderdagochtend zijn we op de fiets naar het dorpshuis van Rijpwetering geweest om een 
voorstelling bij te wonen over de Tweede Wereldoorlog. 
De voorstelling heet: Het koffertje van Ida Vos. De zoon van Ida Vos (is een schrijfster) vertelt over 
wat zijn moeder allemaal in de oorlog heeft meegemaakt.  
Ook werd er tussendoor Joodse muziek gespeeld. Erg indrukwekkend! 
Volgende week doen we mee aan de cito eindtoets. De juffen zorgen voor een goede sfeer en wat 
lekkers tussendoor. We hopen dat alle kinderen op tijd op school komen en geen afspraken hebben 
bij de orthodontist of de dokter.  
Op vrijdag doen we mee aan de Koningsspelen, georganiseerd door de Bona. We lopen gezamenlijk 
vanaf school naar de sportvelden alwaar het spektakel om 9 uur begint. Rond 13 uur zijn we weer 
klaar en gaan we ook gezamenlijk weer terug naar school. De ouderraad zorgt voor wat lekkers 
voor de kinderen. Zij krijgen dit mee naar de sportvelden. Op donderdagmiddag deelt de ouderraad 
nieuwe schoolshirts uit die de kinderen op vrijdag aan doen tijdens de Koningsspelen. Die shirts 
krijgen de kinderen in bruikleen die dag. Ze blijven eigendom van school. 
Wat fijn dat er toch weer aardige ouders zijn die zich hebben opgegeven om te helpen die dag! 
Hartstikke bedankt! 
 
Juf Henriette en juf Joukje 
 

 

De jarige(en): 
14-4 Anouk Straathof (2010) 4A 

15 Chiel van der Geest (2009) 5 

15 Bregt van der Meer (2007) 7 

16 Luke Hoogenboom (2006) 7 

17 Jenna du Prie (2006) 8 
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Ingezonden berichten: 
 
Kinderkringviering. 
Zondag 22 april om 10.45 uur is er weer een kinderkringviering in de Petruskerk. Bij deze 
vieringen zijn alle kinderen van twee jaar tot en met leerlingen uit groep 3 welkom samen 
met hun ouders/verzorgers. De vieringen zullen aan de hand van vaste gebeden, liedjes en 
rituelen herkenbaar worden voor de kinderen. Er zal tijdens de viering een verhaal uit de 
bijbel centraal staan. De vieringen duren ongeveer 25 a 30 minuten.   
 
Tijdens deze viering staat het de ark van  
Noach centraal. 
Alle kinderen mogen een dierenknuffel 
meenemen.  
 
We zien jullie op zondag 22 april.  
 
Daisy Tukker en Joze Koot 0713318275. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaag & Braaasem Schoolhandbal Cup. 
ROAC-handbal heeft het initiatief genomen om een schoolhandbaltoernooi te organiseren. 
Dit gebeurt in samenspraak met de sportcoaches/gymdocenten, Heike, Femke, Noortje en 
Irma, vanuit de Tweesprong. 
Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgenodigd 
om mee te komen doen en te strijden om de Kaag & Braassem Schoolhandbal Cup.  
Het toernooi wordt gespeeld op twee woensdagmiddagen op het Hertogspark te 
Rijpwetering.  
Op woensdag 30 mei voor groep 3 t/m 5 en woensdag 13 juni voor groept 6 t/m 8, beide 
dagen van 13.00 tot ca. 17.00 uur.  
Het toernooi is bedoeld voor de kinderen die het leuk vinden om te handballen, te strijden 
voor de eer van hun school en een gezellige en sportieve middag willen hebben. 
De teams bij de groepen 3, 4 en 5 bestaan uit 6 spelers, (5 veldspelers en 1 keeper) en 
maximaal 2 reservespelers. De teams bij de groepen 6, 7 en 8 bestaan uit 7 spelers, (6 
veldspelers en 1 keeper) en maximaal 2 reservespelers. 
Kinderen die met een team mee willen doen, kunnen zich tot uiterlijk 25 april aanmelden 
bij hun sportleraar/gymdocent of via het inschrijfformulier onder de agenda van de 
sportcoach op de website van de Tweesprong. http://www.detweesprong.nl 
Ook als je geen volledig team hebt, kun je je aanmelden. 
 

 

http://www.detweesprong.nl/

