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Algemene informatie: 

 

Koningsspelen 2018! 
Wat hebben we weer gezellige en vooral sportieve Koningsspelen achter de rug. En wat werkte het 
weer heerlijk mee! 
Nadat wij gingen verzamelen in de groep, kregen wij onze nieuwe Elckerlyc-shirts aan en na een 
gezellige, swingende warming up ging de onderbouw allerlei leuke spelletjes in en rondom de school 
doen. De bovenbouw gingen direct naar de sportvelden om daar een sportief Koningsdag te vieren 
met de andere scholen. 
We hebben allemaal genoten! 
Nu nog maar hopen dat jullie niet al te veel spierpijn zullen hebben in het weekend. 
Bij deze willen we nog alle hulpouders hartelijk bedanken voor hun inzet! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters  
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Weekagenda: 
 

maandag  23-04 * 

dinsdag  24-04 Speelgoedmiddag kleuters. Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  25-04 * 

donderdag  26-04 Start meivakantie om 15.15 uur. Verzending nieuwsbrief nummer 32. 

vrijdag  27-04 Vrij: Koningsdag. 

Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij het thema sprookjes afgesloten. Er zijn veel sprookjes voorgelezen, liedjes 
gezongen en er is heerlijk geknutseld. Volgende week zullen werken rondom Koningsdag. We 
konden al goed in de sfeer komen door het zingen en dansen van het liedje 'Fitlala' van kinderen 
voor kinderen. Ook hebben we al een mooi kroontje geknutseld en hebben wij een heerlijke, 
zonnige, sportieve koningsspelen gehouden. Alle hulpouders, super bedankt!  
Volgende week is de letter van de week nog steeds de k van kikker en van koningsspelen.  
De kinderen van groep 1/2B hebben een leuke, leerzame dag gehad op de kinderboerderij.  
Groep 1/2C gaat dinsdag 24 april op bezoek bij de bejaarden. We zullen ze verrassen met leuke, 
ouderwetse, bekende liedjes. De andere kleutergroepen hebben deze middag speelgoedmiddag.  
Geen plastic soep op onze stoep! 
Woensdag 25 april is de ''Let's do it schooldag''. ''Van een schone wijk en stad word je vrolijk. Dat is 
wat de workshops van 'Let's Do It Kids' willen meegeven aan kinderen. Binnenkort zijn de 
gastdocenten van Let's Do It Kids te gast op de Elckerlyc. Met een leuke en leerzame dag maken ze 
kinderen bewust van (zwerf)afval, want zwerfafval op de stoep waait in het water en wordt een 
plastic soep. Met vreselijke gevolgen voor (huis)dieren in de wijk tot aan dolfijnen in de Noordzee. 
Kinderen zijn de toekomst. Maar hoe mooi is die toekomst, als we hier niets aan doen?'' 
Volgende week vrijdag 27 april zijn de kinderen vrij in verband met Koningsdag. We wensen jullie 
allemaal veel plezier!  
 
Groetjes,  
De kleuterjuffen  

 

Groep 3: 

Wat een supergezellige, zonnige Koningsspelen hebben wij achter de rug. Alle hulpouders en juf 
Esther hartstikke bedankt! Het was weer een mooi spektakel. Afgelopen week zijn er weer een 
heleboel schriften mee naar huis gegaan. Schrik niet wanneer een schrift wat "leeg" oogt. Sinds 
kort werken ook de kinderen van groep 3 met heel veel plezier, ijver en enthousiasme op de 
Chromebooks! Niet de hele ochtend natuurlijk, maar na de instructie van de juf en een (deel) 
verwerking in het schrift, oefenen de kinderen dezelfde stof verder op de Chromebooks. Het lijkt 
dus misschien of er weinig gemaakt is, maar echt, er wordt heel hard geoefend! 

 Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4A en 4B: 
Wat hebben we vandaag een leuke dag gehad! Het weer zat mee, we konden de nieuwe shirts aan 
en we hebben vooral heel veel plezier gehad tijdens de koningsspelen! Alle ouders die geholpen 
hebben, bedankt! 
Deze week zijn we weer verder gegaan met het werken op de chromebooks. Er staat 'huiswerk' 
klaar waar de kinderen thuis mee kunnen oefenen. Ze moeten dan naar 
www.gynzykids.com<http://www.gynzykids.com> en kunnen inloggen met hun eigen gegevens. 
Denk eraan dat de kinderen níét in het werkboek mogen werken maar alleen 'huiswerk' of 'spelen' 
mogen doen. 
De kinderen hebben ook een blad mee naar huis gekregen om de hoofdletters te oefenen. Zouden 
deze weer zo snel mogelijk mee naar school kunnen worden meegenomen? 
 
Met rekenen hebben we deze week geoefend met optellen tot 100, zoals 45+23. Het blijft best 
lastig dus daarom blijven we er ook mee oefenen.  
De kinderen die volgende weel hun boekenbeurt hebben zijn Mats, Manou, Luuk en Britt. Succes 
met voorbereiden! 
 
Geniet van het mooie weer dit weekend!  
De juffen van groep 4 
 

 

Groep 5: 
We werken al volop met onze chromebooks tijdens rekenen, spelling en nieuwsbegrip. Er worden 
hierbij al heel wat sterren en kronen verdiend. 
Met topografie begeven we ons nu buiten onze landsgrenzen. We kijken naar onze buurlanden en 
hun hoofdsteden. 
Op woensdag 25 april hebben we een ‘Let’s do it’ schooldag. Na de pauze van 10 uur hebben we 
het over zwerfafval. Tijdens onze excursie vorige week lieten de kinderen al zien dat erg begaan zijn 
bij dit onderwerp. Zij stonden toen al te trappelen om het zwerfaval op te ruimen. 
 
Juf Yvonne 
Meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Afgelopen woensdag zijn we naar Avifauna geweest. Het was heerlijk weer! We hebben veel 
geleerd over roofvogels. We gingen braakballen uit elkaar pluizen en vonden schedeltjes en botten 
van bijvoorbeeld muizen. We zagen ook nog een Oehoe op een nest en natuurlijk de gieren. 
Ouders, nogmaals bedankt voor het rijden en begeleiden. Foto's staan op Facebook. 
Donderdagmiddag gingen we met de hele school op de foto met de mooie nieuwe shirts. Die 
hebben we ook aan gehad tijdens de Koningsspelen op vrijdag. Tijdens de sportdag deden we 
sportieve en ludieke spelletjes. En ... we hadden weer lekker weer! 
Huiswerk: maandag 23 april inleveren werkblad spelling. 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Wat is er deze week ontzettend goed gewerkt aan de Cito Entreetoets! Kanjers zijn jullie! 
Tussendoor was er tijd voor ontspanning. We hebben weer animaties gemaakt met fototoestellen, 
lekker buiten gespeeld, spelletjes gespeeld op de chromebooks en een lastig punt van het 
verkeersexamen bekeken.  
Vandaag kon er na al het stilzitten lekker bewogen worden tijdens de Koningsspelen. 
De informatie over het praktisch verkeersexamen is mee naar huis gegaan. In de vakantie lekker 
rondjes fietsen dus! Let op het omkijken, hand uitsteken en voorsorteren. 
Volgende week gaan we weer lekker aan de slag. We beginnen aan het nieuwe hoofdstuk van taal 
en rekenen.  
Ook komt stagejuf Sharon dinsdag weer. Woensdag werken we de hele ochtend over zwerfvuil. En 
vrijdag hebben we natuurlijk vrij om de verjaardag van de koning te vieren en daarna genieten we 
van 2 weken vrij! 
Huiswerk: 
- Maandag topotoets 
- Spreekbeurten voor: Marin, Karim, Luke, Kim, Rowan. 
- Oefenen praktisch verkeersexamen 
 
Tot volgende week,  
juf Marja en juf Marian. 
 

 

Groep 8: 
We hebben deze week de Cito eindtoets gemaakt. Wat is er hard gewerkt!! Er heerste een goede 
werksfeer in de klas.  
De spreekbeurten zijn ingedeeld. We beginnen er mee na de meivakantie. 
Donderdagmiddag mochten we alvast de nieuwe schoolshirts passen en gingen we met de rest van 
de school op de foto. Tijdens de Koningsspelen mochten we de shirts aan. We vielen daardoor 
lekker op! Na het sporten zijn alle shirts weer verzameld, gewassen. De shirts blijven op school. 
Van de ouderraad kregen we voor tijdens het sporten wat lekkers en iets te drinken mee!  
Bedankt daarvoor! 
Ook zijn we deze week al begonnen met het oefenen van de liedjes en dansjes van de musical.   
We hebben er zin in! 
 
Fijn weekend! 
De juffen 
 

 

De jarige(en): 
 
25 Dunya Alsoudi (2008) 6 

26 Saar du Prie (2009) 4B 

27 Kornelia Galaszkiewicz (2008) 6 
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Ingezonden berichten: 
Beste ouders/verzorgers,  
Op vrijdagavond 4 mei a.s. vindt de jaarlijkse Dodenherdenking plaats.                                                               
Al een aantal jaren gebeurt dit op de Noordhoek te Roelofarendsveen tegenover het Monument 
voor de Gevallenen.                                                                                                                                                       
Alle Nederlanders worden herdacht die in oorlogssituaties of bij vredesmissies zijn omgekomen 
sinds de Tweede Wereldoorlog.                                                                                                                                          
Veel inwoners doen hieraan mee door te zingen in het gelegenheidskoor, mee te spelen in 
muziekverenigingen Door Gunst Verkregen en Liefde voor Harmonie, als leerlingen van het 
Bonaventuracollege, als leerlingen van basisschool de Klimboom en veel leden van het 
Oranjecomité.                                                                                                                                                        
De herdenking begint om 19.00 uur.                                                                                                                  
Ondanks dat 4 mei vaak in een vakantie valt hopen we dat u er met uw kinderen aandacht aan wilt 
besteden of waar ook de herdenking bezoekt, uiteraard het liefst in Roelofarendsveen. 
 
 

   47ste HANEPOELLOOP 
 
Hallo jongens en meisjes, 
Zoals jullie misschien al weten organiseert s.v. ROAC ook dit jaar weer een prestatieloop.  
Deze wordt georganiseerd op HEMELVAARTSDAG en dat is dit jaar op 10 mei 2018.  
Het is een prestatieloop met 4 afstanden, 5 en 10 km, 10 Engelse mijl en voor kinderen t/m 12 jaar 
is er de 2,5 km.  
 
Leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgenodigd om  
op 10 mei naar het HERTOGSPARK in Rijpwetering te komen om deel te nemen aan de  
47ste HANEPOELLOOP. 
Deelname aan de 2,5 km kost € 2,00. De start is om 10.15 uur en inschrijven kan vanaf 09.30 uur in 
het clubgebouw van s.v. ROAC. (Wees ruim op tijd aanwezig.)  
Er zijn diverse prijzen te winnen en voor alle lopertjes is er een leuk aandenken.  
 
Tot ziens op Hemelvaartsdag! 
 
Voor meer informatie: www.svroac.nl/hanepoelloop  
of bij de heer J. Hogenboom, 071-5018153  
 
 

 
                         GEVONDEN! 

 

http://www.svroac.nl/hanepoelloop

