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Algemene informatie: 

 

Koningsspelen 2017. 
Wat hebben we weer gezellige en vooral sportieve Koningsspelen achter de rug. 
Eerst hebben we heerlijk en gezond ontbeten in de klas en daarna volgden allerlei leuke spellen in en 
om de school (onderbouw) of in de Tweesprong (bovenbouw).  
We hebben allemaal genoten! 
Nu nog maar hopen dat jullie niet al teveel spierpijn zullen hebben in de vakantie. 
Bij deze willen we nog alle hulpouders hartelijk bedanken voor hun inzet! 
Fijne vakantie allemaal. 
Werkgroep Koningsspelen 2017 
 
Vakantierooster 2017-2018. 
In een aparte bijlage treft u het basisvakantierooster voor 2017-2018 aan. In de nieuwe schoolgids 
vindt u een aanvulling m.b.t. studiedagen en vrije middagen. 
   
Vakantie! 
Vandaag begint de ‘aprilvakantie’. We hopen dat het weer iets zal opknappen, maar dat hebben we 
niet voor het zeggen…… Ik wens iedereen in ieder geval een fijne week toe!                                                                                              
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  1-5 * 

dinsdag  2-5 Na schooltijd: bouwoverleg. 

woensdag  3-5 Hoofdluisscreening. 

donderdag  4-5 * 

vrijdag  5-5 Verzending nieuwsbrief 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
 
Nieuwsbrief nummer 31 
schooljaar 2016 -2017 

 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

Informatie vanuit de groepen: 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Deze week zijn we begonnen aan kern 10. We hebben kennis gemaakt met eenlettergrepige woorden die 
eindigen op -eeuw, -ieuw en -uw. Pittig om te lezen en te schrijven!  
Met rekenen hebben we o.a. de verschillende betekenissen van het getal 50 besproken. Op een 
verkeersbord, op een verjaardagskaart of op een euro biljet! Leuk om dit met de kinderen de ontdekken.  
Graag willen we de ouders bedanken die hebben meegeholpen met de Koningsspelen. Het was een 
geslaagde en sportieve ochtend!  
 
We wensen iedereen een fijne, welverdiende vakantie. Blijf ook in de vakantie regelmatig lezen! 
 
Groep 3B: 
Woensdag 3 mei, de woensdag de vakantie, vieren juf Aukje en juf Carla hun verjaardag! De kinderen 
moeten gewoon hun gymkleding meenemen, de gymles van juf Noortje gaat gewoon door! 
De leerkrachten van de groepen 3. 
 

 

Groep 1 / 2 A en B: 
Deze laatste week voor de vakantie hebben we gewerkt rond het thema 'Koningsdag'. 
We hebben mooie kronen en vlaggetjes gemaakt en natuurlijk hebben we de week afgesloten met de 
Koningsspelen. 
Aan het begin van de Koningsspelen hebben wij allemaal erg genoten van het heerlijke ontbijt en de rest 
van de ochtend hebben wij leuke spelletjes in en rondom de school gespeeld. 
Na de vakantie werken we rond het thema 'Jungle'. Jullie mogen allemaal knuffeldieren meenemen die in 
de jungle thuis horen. Hiermee kunnen we het lokaal en de poppenhoek mooi aankleden. 
Na de vakantie mogen jullie ook weer spulletjes meenemen voor in de lettermuur. Die week staat de 
letter K van kikker centraal. 
Groep 2 doet bij deze een oproepje voor knopen en oude tijdschriften om in te knippen, denk aan oude 
Bobo's etc. 
Op dinsdag 2 mei is het weer speelgoedmiddag. Nemen jullie speelgoed mee naar school? 
Op woensdag 10 mei gaat groep 1b naar de kinderboerderij in Alphen aan de Rijn. Wij zijn op zoek naar 
rij-ouders voor dit uitje. Wij vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 12.00 uur weer terug op school. Willen 
jullie mee als rij-ouder? Stuur een mail aan : annemiekhoogeveen@ssba.net  
Een week later op 17 mei gaat groep 1a naar de kinderboerderij in Alphen aan den Rijn. Ook zij 
vertrekken om 10.00 uur en zijn rond 12.00 uur weer terug. Rij-ouders mogen zich opgeven op de lijst bij 
de deur van de klas. 
 
Fijne vakantie allemaal! 
De kleuterjuffen. 
 
Even voorstellen: 
Mijn naam is Heleen van der Meulen. Op dit moment werk ik in groep 2. 
Ik woon in Haarlem met mijn man. Mijn zoon en dochter wonen op zichzelf met hun partners. 
De kat en hond hebben ze bij ons achter gelaten. 
Het liefst werk ik met kleuters. 
Lang geleden heb ik de 3 jarige opleiding voor leidster in het kleuteronderwijs gedaan. 
In de praktijk ben ik blijven bijscholen en ben ik ervaring op blijven doen. 
En dan nu op de Elckerlyc in groep 2. 
We zijn nu nog aan elkaar aan het wennen, maar het wordt steeds gezelliger! 
 
Groetjes, juf Heleen 
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Groep 4: 
Het was een kort maar gezellig weekje waarin we veel geleerd hebben over begrippen die bij Koningsdag 
horen met natuurlijk als sportief hoogtepunt de Koningsspelen!!! Het waren voor deze groep de laatste 
Koningsspelen van de onderbouw, volgend schooljaar doen jullie met de bovenbouw mee! De kinderen 
hebben zich van hun sportieve kant laten zien enne........ bedankt voor jullie hulp als 'oudste' kind van het 
groepje, goed gedaan! 
Na de vakantie starten we met "de tafeluitdaging van groep 4", vier weken lang maken we elke week 
een tafeltempotoets, na elke toets stelt ieder kind een persoonlijk doel voor de week erna: Hoeveel kan je 
er volgende week meer????? Ook berekenen we het groepsgemiddelde en spreken we met elkaar het 
groepsdoel af. Afgelopen jaren zijn er opmerkelijke persoonlijke én groepssuccessen behaald, we zijn 
benieuwd! Oefenen jullie nog even goed in de vakantie? Het gaat om de tafels 1,2,3,4,5 en 10. 
 
We wensen jullie een hele leuke vakantie, juf Dyonne en juf Danny 

 

Groep 5: 
Vandaag waren de Koningsspelen. We begonnen de dag met een lekker ontbijtje op school en daarna 
naar de sportvelden. Hier hebben we de hele ochtend allerlei sporten en spelletjes gedaan tegen teams 
van andere scholen. Nu genieten van een weekje vakantie! Na de vakantie beginnen we met ‘spontaan 
vertellen’. Op maandag mag Zakariya hier mee beginnen. Verder zijn ook Amin, Naomi, Bloem en Joy 
aan de beurt. Op vrijdagmiddag komt de vader van Naomi op school. We gaan deze middag aan de slag 
met techniek! 
 
Hele fijne vakantie! 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Deze week moesten we heel stil werken omdat de groepen 7 en 8 de Citotoets hebben gemaakt. En dat 
is best goed gelukt! We hebben gerekend met breuken. Bijvoorbeeld 2/3 deel van 120 km. Met spelling 
besteedden we extra aandacht aan de spelling van de verleden tijd, zoals "besteedden". Een groepje 
kinderen heeft een schoolkrant gemaakt en aan de klas gepresenteerd. Goed gedaan! Als het goed is 
staat er ook een foto van op facebook. 
Vrijdag zijn de Koningsspelen. We ontbijten met elkaar in de klas en gaan daarna naar de sportvelden. 
We zijn om ongeveer 13.00 uur weer terug op school en dan begint de vakantie! 
Jullie hebben geen huiswerk na de vakantie, maar we starten wel met de spreekbeurten. Luna begint op 
1 mei. 
Daarna zijn aan de beurt: Kyan (2/5), Bregt (3/5), Lisa (4/5) en Sascha (5/5). 
Succes allemaal met voorbereiden! 
 
En ... Een fijne vakantie! 
Juf José en juf Douwina 
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Groep 7: 
Wat hebben jullie superhard gewerkt deze week tijdens de Cito Entreetoets, goed gedaan! Als afsluiting 
een ochtendje sporten en dan lekker gaan genieten van een heerlijk weekje vakantie. Rust lekker uit. 
 
Dinsdagmiddag hebben we animaties gemaakt met fototoestellen. Steeds een foto maken, het beeld een 
klein beetje veranderen en weer een foto maken. Alles achter elkaar werd een filmpje. De resultaten zijn 
erg leuk geworden. Dit gaan we zeker nog eens doen dit schooljaar. Ook hebben we die middag ons lied 
ingezongen bij meester Walther. We zijn benieuwd naar het eindresultaat. 
We hebben na het bekijken van de gemaakte animaties de 21st century skills er bijgepakt en we hebben 
gezien dat we ze bijna allemaal gebruikt hebben bij het bedenken en maken van de animatie! Denk aan 
samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en een beetje 
ict-geletterdheid. 
Donderdag 11 mei is het praktisch verkeersexamen. De route is al mee naar huis gegaan. Ga dus in de 
vakantie het rondje eens fietsen met je ouders. We hebben genoeg ouders die willen helpen deze 
ochtend.  
Na de vakantie beginnen we met de spreekbeurten. Deze week zijn Jesse, Rudi, Sofie, Imane en 
Sebastiaan aan de beurt. 
 
Fijne vakantie, juf Marian en juf Marja 
 

 

Groep 8: 
Het was een korte week, maar wat is er hard gewerkt! Drie ochtenden lang hebben de kinderen 
citotoetsen gemaakt, dat betekent drie ochtenden stil en geconcentreerd werken. Dat is gelukt en nu 
maar afwachten of het harde werken beloond wordt met een mooie, passende citoscore.  
Nog iets spannends: donderdagmiddag zijn de rollen van de musical verdeeld. In de vakantie kun je vast 
je eigen rol goed doorlezen en  de eerste scenes leren. 
Vrijdagmorgen waren de koningsspelen. Een mooie, gezellige en sportieve afsluiting van de drukke 
schoolweken. 
Rust lekker uit in de vakantie en daarna komen de leukste weken van groep 8! 
 
Fijne vakantie, juf Joukje en juf Henriette 
 

 

 
 
 

De jarige(n): 
22 april Dane van Velzen 8 
24 Julius Obdeijn 8 
25 Dunya Alsoudi 5 
26 Saar du Prie 3A 
27 Kornelia Galaszkiewicz 5 
30 Batuhan Can 3B 
1 mei Jesse Hoogenboom 7 
2 Rudi de Boer 7 
2 Philip Roodhorst 8 
4 Amy Straathof 1/2A 
5 Kate Koedam 4 

Van harte gefeliciteerd! 
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Een leuker begin van de vakantie kun je niet verzinnen! 

 

 
 
 

Toneelvereniging VIOS uit Oud Ade speelt op vrijdag 21 en zondag 23 april de 
familievoorstelling 'Uh Oh! Dit is niet het sprookjesbos....'.  
 
Professor Tsitnimedus heeft een wonderbaarlijke uitvinding gedaan. Hij heeft een middel 
uitgevonden waarmee hij alles wat hij maar wil tot leven kan roepen. Maar als 2 dieven dit 
middel proberen te stelen en het per ongeluk op het sprookjesboek laten vallen loopt alles in 
het honderd. Er komen 6 sprookjesfiguren tot leven en het huis van de professor staat op zijn 
kop. Als snel worden er twee partijen gevormd, de goederikken en de slechteriken. Beide 
partijen gaan strijden om het middel en er komt een battle. Zal wederom bewezen worden dat 
het goede altijd overwint? 
 
De jeugdafdeling zal er alles aan doen om jullie te trakteren op een luchtige voorstelling voor 
de hele familie. Jij bent er toch ook bij? Neem opa, oma, oom, tante, broer, zus, neef, nicht, 
vriend of vriendin vooral mee! Voorkom teleurstelling en reserveer direct! 
www.viosoudade.nl/reserveren 
 

http://www.viosoudade.nl/reserveren
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 Open Dag bij Zeilcentrum De Wijde Aa 

Wil je graag leren zeilen? Wil je op zeilkamp, maar twijfel je nog een beetje, omdat je 

ons nog niet zo goed kent…?  

Kom zaterdag 22 april naar de Open Dag van 

Zeilcentrum De Wijde Aa! Op deze dag zijn 

de schippers aanwezig die jou het terrein van het zeilcentrum willen laten zien! 

En je kunt ook een kijkje in de molen nemen en natuurlijk ook lekker even 

varen! 

 

Ben jij tussen 8 en 11 jaar, dan kun je op bij Zeilcentrum de Wijde Aa les krijgen in een optimist. Dat is 

een klein polyester bootje met één zeil. In een optimist vaar je in je eentje of met zijn tweeën. De 

schipper vaart met een motorbootje om je heen en geeft je aanwijzingen. Zo leer je alle aspecten van 

het zeilen in een klein zwaardbootje kennen en vaar je snel zelfstandig over de plas. Er zijn verschillende 

momenten waarop je bij ons kunt leren zeilen in een optimist. In het voorjaar organiseren we de 

voorseizoenskampen en in de zomer de molenweken. 

 

Heb je nog vragen, mail dan gerust naar marketing@dewijdeaa.nl. 

 

Kijk voor meer informatie op www.dewijdeaa.nl! Hier vind je alle informatie over ons, de molen, de 

boten en natuurlijk de (dag)kampen in het voorseizoen en tijdens de zomervakantie! 

 

Graag tot zaterdag 22 april, dan zorgen wij dat de koek en limo vast klaar staat! 

 

Zeilcentrum De Wijde Aa 

Aderweg 2  

2371 AH Roelofarendsveen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dewijdeaa.nl%2F&h=dAQFZ497n&enc=AZMmO6Bra67esWBaZIvRl4QWHQ-vcmMHZBJQ1Uu8T8-5-RbGu7ElxN5q9ld4L5Wdq9s&s=1

