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Algemene informatie: 

 

Verkeersexamen 2017. 
Donderdag 11 mei vindt het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van de groepen 7 van de 
SSBA plaats. ‘De uitvalsbasis’ is het parkeerterrein aan de overkant van de school. Zou u daar met 
parkeren en uitrijden rekening willen houden? 
5 mei vrij of niet vrij. 
In het vakantierooster van dit schooljaar is een foutje geslopen. Volgens de CAO van het primair 
onderwijs valt 5 mei onder de officiële feestdagen van rijksambtenaren. De leraren hadden vandaag 
dus eigenlijk vrij moeten zijn. En zonder leraren, geen les. Gezien het feit dat het vakantie- en 
werkrooster van dit schooljaar dekkend is, hebben de leerkrachten elders een ‘onterechte vrije dag’ 
gehad. Per saldo maakt het dus niets uit. 
5 mei is jarenlang in de meivakantie gevallen, hierdoor viel het dus nooit echt op. 
Voor het bedrijfsleven geldt overigens een andere regel. Daar is 5 mei één keer in de vijf jaar een 
verplichte snipperdag. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
 
Weekagenda: 

 

maandag  8-5 Na schooltijd: SMT-overleg. 

dinsdag  9-5 * 

woensdag  10-5 * 

donderdag  11-5 Praktisch verkeersexamen groep 7 SSBA. 

vrijdag  12-5 Verzending nieuwsbrief 33 

 
 
Informatie vanuit de groepen: 

 

Groep 1 / 2 A en B: 
De komende week werken wij verder over het thema "Jungle". Knuffeldieren en andere attributen zijn van 
harte welkom. 
De letter van de week is nog een keertje de k van kikker.  
Sofie is gestart in groep 1A. Welkom bij ons op de Elckerlyc. 
Groep 1b gaat op woensdag 10 mei naar de kinderboerderij in Alphen aan den Rijn en groep 1A gaat op 
woensdag 17 mei. Rijouders of rij opa's en oma's zijn nog van harte welkom. Graag doorgeven aan de 
groepsleerkracht. 
Fijn weekend. 
 
De kleuterjuffen. 
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Groep 3A en 3B: 
Met VLL lazen wij eerder al woorden als zakken en kommen. Deze week leerden wij woorden lezen als 
laken en muren. Dit zijn woorden waarvan de klinker aan het einde van de eerste klankgroep lang klinkt, 
terwijl je een korte klinker ziet. Met andere woorden: Je hoort bijvoorbeeld lee-zen, maar schrijft lezen. 
Ook hebben we de woorden die we in kern 7, 8 en 9 hebben leren schrijven weer extra opgefrist.  
Met rekenen hebben wij geoefend met geld. Op welke manieren kun je bijvoorbeeld 35 euro betalen? 
Ook blijven we oefenen met erbij en eraf sommen tot en met tien en sommen als 4+3=7 / 14+3=17. 
Afgelopen week was de laatste muziekles van meester Walther. Wij hebben geluisterd naar de opnames 
die eerder gemaakt werden. Leuk!  
Volgende week vrijdag staat er weer toneel op het programma. 
Denken jullie aan het meenemen van de gymspullen? Het gebeurt regelmatig dat deze niet of "niet 
compleet" meegenomen worden. De sportbroek van Jaivy is inmiddels terecht, maar nu mist Hamza uit 
groep 3b de zijne. Het gaat ook om een Barcelona broek van het merk Nike. De voetbalsportbroekjes zijn 
populair onder onze jongens! Zou u toch nog even in de kast willen kijken of u hem wellicht dubbel heeft. 
Alvast bedankt! 
 
Groep 3b: 
Zoals u inmiddels op de foto's heeft kunnen zien, hebben wij afgelopen woensdag genoten van een heel 
gezellig verjaardagsfeestje! Nogmaals hartelijk dank! Sinds enkele weken hebben wij een nieuwe leerling 
in de groep. Zijn naam is Taha Altamro. Taha komt uit Syrië en is een leerling van de TEC klas. TEC staat 
voor Taal Educatief Centrum. Deze klas is een tijdelijke voorziening voor kinderen die de Nederlandse taal 
nog niet voldoende beheersen. Na ongeveer een jaar stromen deze leerlingen door naar de basisschool. 
Om verbinding te krijgen en te houden met de Elckerlyc komt Taha ongeveer een keer per twee weken 
gezellig bij ons in de groep op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal!  
Juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Na een heerlijk weekje vakantie met leuke vakantieverhalen zijn we weer fris begonnen. Iedereen heeft 
van de juffen weer een nieuw plekje gekregen. Altijd leuk om weer eens met andere kinderen samen te 
werken, soms ook wel eventjes wennen ;). 
Dat iedereen lekker is uitgerust in de vakantie hebben we gemerkt, slechts een paar kinderen hadden 
geoefend voor de tafeluitdaging. We hebben deze een weekje uitgesteld, maar vanaf volgende week 
gaan we echt knallen, oefen nog even flink de tafels van 1,2,3,4,5,en 10! 
Tijdens de gymlessen op maandag en donderdag zijn er nogal wat kinderen zonder 
gymspullen/schoenen. Zou u hier weer eventjes op willen letten? Bedankt! 
 
Fijn weekend alvast, groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

Groep 5: 
Na een weekje vakantie zijn we weer fris begonnen aan alweer het laatste kwart van het schooljaar. 
Tijdens de tafeltoets merkten we dat het gemiddelde iets naar beneden is gegaan dus we moeten weer 
even inkomen. Bij geschiedenis zijn we aan het laatste hoofdstuk begonnen over ontdekkers en 
hervormers in de jaren 1500 – 1600. Op vrijdag kwam de vader van Naomi op school om een techniekles 
te geven. Het was super leuk, bedankt Marcel! Deze week waren de eerste kinderen aan de beurt voor 
‘spontaan vertellen’. Leuk om te zien dat kinderen al heel veel kunnen vertellen over één voorwerp en 
hoe gemakkelijk veel kinderen voor de klas durven te staan en iets vertellen aan de rest van de groep! 
Volgende week zijn Boaz, Roos, Stella, Dunya en Douae aan de beurt. Dinsdag hebben een aantal 
kinderen een herkansing voor de topotoets ‘wateren’. Op vrijdag hebben we weer toneel. 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 

 

Groep 6: 
Het thema van taal deze week en volgende week is "Stap maar in". We hebben het over het openbaar 
vervoer en over het tegenovergestelde van "openbaar". Dat is eigenlijk privé of geheim (dus daar 
hebben we het niet over!) 
Tijdens rekenen lezen we verhaaltjes en bedenken we welke som er bij hoort. We maken ook zelf 
verhaaltjessommen. Nieuwsbegrip gaat over de Reuzenpanda's die inmiddels al weer een paar weekjes 
in Nederland zijn. Deze week zijn we gestart met de spreekbeurten. We leerden al van alles over de 
maan, de sterren en over verschillende pretparken. Eurodisney en Duinrell. 
Volgende week zijn de volgende kinderen aan de beurt: 
Keyan (8/5), Koen (10/5), Chayenne (11/5) en Chris 12/5) 
Huiswerk: 
Dinsdag 9 mei: Topotoets Noordholland. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
We zijn al en aantal weken bezig met de Tweede Wereldoorlog. De kinderen tonen veel interesse, en het 
dagboek van Anne Frank hebben we gebruikt voor de lessen begrijpend lezen. Op 4 mei hebben we het 
onderwerp afgesloten en de leerlingen hebben een boekje mee gekregen over de Dodenherdenking en de 
Bevrijding     
De spreekbeurten die tot nu toe zijn gehouden, geven de groep veel extra informatie. Leuk en leerzaam! 
De spreekbeurten voor volgende week zijn van Thijmen, Noemi, Yasmin, Glenn en Sara. Donderdag 11 
mei fietst iedereen een route voor het verkeersexamen. Oefen nog een keer de route, controleer je fiets 
en dan maar hopen op mooi weer. 9 mei Aardrijkskundetoets over hoofdstuk 7.    
  
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
Na een weekje vakantie zijn we dan nu echt toe aan de laatste lootjes. We werken hard aan de lessen 
uit onze methodes, sommige boeken zijn bijna uit. 
Daarnaast bereiden we ons (vooral geestelijk) voor op kamp en zijn we echt op het podium begonnen 
aan onze afscheidsmusical.  Op woensdagochtend hebben we alvast wat handige tips van de moeder 
van Olivia gekregen. Spannend allemaal! 
Op maandag 15 mei beginnen we met de spreekbeurten. Deze mag je alleen houden, maar ook in een 
tweetal. Wel met een Power Point Presentatie. 
We zoeken nog 1 of 2 enthousiaste rij-ouders voor het free run uitje in Leidschendam. We eten op 
school en moeten om 13 uur in Leidschendam zijn. 
Om 14 uur rijden we weer terug naar school.  
Huiswerk: 
Maandag 8 mei: Toets Engels hoofdstuk 7 
 
Fijn weekend, groeten van juf Joukje en juf Henriëtte 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De jarige(n): 
 
6 Melani Vasko 8 

6 Milou Volwater 7 

7 Kim van Ruiten 6 

7 Luuk Straathof 3A 

8 Chayenne Kasteel 6 

9 Noémi Snaterse 7 

10 Dean Stigter 1/2A 

11 Rowan Volwater 6 

 
Van harte gefeliciteerd! 

 

 


