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Algemene informatie: 

 

Eindtoets College van Toetsen en Examens 2017. 
Afgelopen week zijn de voorlopige uitkomsten van de eindtoets gepubliceerd voor de scholen. In de 
loop van volgende week worden de officiële overzichten toegezonden.  
Vanuit de media heeft u kunnen vernemen wat het landelijk gemiddelde is. Volgende week weten we 
exact wat dit voor ons betekent.   
 
Schoolconcept. 
Vanaf maandag 15 mei t/m woensdag 21 juni stellen we de skill ‘creativiteit’ centraal. 
Iedere klas kiest een schilder uit. Over deze schilder krijgen de kinderen allerlei achtergrondinformatie 
en ze gaan zelf ook op zoek naar informatie. 
Ze bekijken werk van de kunstenaar en gaan daarna zelf aan de slag. 
We sluiten af met een tentoonstelling in alle klassen en natuurlijk mag u komen kijken. 
De tentoonstelling is op woensdag 21 juni van 12.00 uur tot 12.30 uur. 
Van harte welkom! 

 
Verkeersexamen 2017. 
Afgelopen donderdag heeft het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 
plaatsgevonden. We hebben een goed examen achter de rug met heerlijk weer. De kinderen waren 
niet alleen gezellig en enthousiast, maar ook serieus! Wij willen de medewerkers van de gemeente 
Kaag & Braassem bedanken voor het klaarzetten van het parcours, de politie - afdeling Kaag & 
Braassem - voor het beschikbaar stellen van twee agenten voor het controleren van de fietsen en de 
verkeersveiligheid  
tijdens het examen en de vele hulpouders die  
de posten hebben bemand  
en de scores hebben bijgehouden.  
Veel dank gaat uit naar Leo Elstgeest  
van de ‘Gogherweide’ voor het verzorgen van koffie,  
thee en een overlegruimte. 
Allemaal hartelijk  
dank voor uw bereidheid en uw inzet! 
 
Graag willen wij als tip nog meegeven om de kinderen goed te instrueren met betrekking tot het 
nemen van bochten: 
Eerst over de schouder kijken, vervolgens de hand uitsteken en daarna de bocht nemen.  
Binnenbochten: kort en buitenbochten: ruim. Bochten worden zeer vaak afgesneden en daardoor 
komen de kinderen op de verkeerde weghelft terecht! 
 
Met trots kunnen we stellen dat alle kinderen van Groep 7 zijn geslaagd voor het praktisch 
verkeersexamen 2017! 
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Dansfeest door de tijd! 
Op dinsdag 30 mei komen dansdocenten van Dance Project een speciale dansdag houden op onze 
school. Het project heet 'Dansfeest door de tijd!' 
 
Tijdens deze intensieve dag krijgen de leerlingen per klas een dans aangeleerd, waarbij ze al hun 
sportiviteit en creativiteit moeten inzetten om in de middag een spetterende show weg te geven. 
U krijgt een voorstelling te zien die bij u vast veel dansherinneringen naar boven haalt. 
De voorstelling is van 14.20 uur- 15.15 uur.  
 
Wij willen u vragen om die dag uw kind in een bepaalde kleur kleding naar school te laten komen. De 
kinderen moeten er goed in kunnen bewegen! 
 

Groep 1a Roze-rood Groep 4 Kleurrijke kleding 

Groep 1b Oranje-bruin Groep 5 Jongens blauw,  

meisjes roze 

Groep 2 Groen Groep 6 Zwart/wit 

Groep 3a Rood-zwart Groep 7 Geel-rood 

Groep 3b Blauw-roze Groep 8 Spijkerbroek 

Hoodie/capuchontrui 

 
We gaan er een geweldige dag van maken! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  15-5 * 

dinsdag  16-5 * 

woensdag  17-5 Directie afwezig i.v.m. bestuurszaken. 

donderdag  18-5 Na schooltijd: bouwvergadering. 

vrijdag  19-5 Verzending nieuwsbrief 34. 

 
 
Informatie vanuit de groepen: 

 

Groep 1 / 2 A en B: 
Ook de komende week werken wij door over het thema "Jungle". Krokodillen en andere wilde dieren gaan 
wij nog maken. 
Vandaag hebben alle kleuters weer op het toneel gestaan. Iedereen heeft erg zijn/haar best gedaan met 
liedjes en versjes over dieren. Het was een gezellig optreden! 
Groep 1B is naar de kinderboerderij geweest. Inmiddels weten ze alles over jonge dieren. Op woensdag 17 
mei is groep 1A aan de beurt. 
De letter van de week is de z van zee. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.  
Op dinsdag 30 mei doet onze school mee aan het dansproject. Meer informatie hierover staat in het 
algemene deel van deze nieuwsbrief. 
In groep 1A is Sofie van Klink begonnen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Groep 2 is op zoek naar knopen om te tellen of te sorteren. Graag inleveren bij juf Heleen. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen  
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Groep 3A en 3B: 
Vandaag hebben we genoten van een leuke toneelochtend. De liedjes die we hebben gehoord waren 
ontroerend en stout!  
In de groepen 3 is de afgelopen week weer hard gewerkt! We hebben met Veilig Leren Lezen veel 
geoefend met begrijpend lezen. In een verhaal moeten de kinderen dan de ontbrekende zin invullen. Ze 
moeten hierbij een keuze maken uit een aantal mogelijkheden. Ook worden de woorden die we oefenen 
bij de dictees steeds een beetje moeilijker. Bijvoorbeeld snurk ,barst of schaats. Fijn om te zien dat al 
redelijk lukt!  
Met rekenen zijn we begonnen met de "honderdkralenstang". De kralen zijn verdeeld in 10-tallen, 
wisselend rood of wit van kleur. Nu kunnen we getallen onder de 100 beter plaatsen en benoemen! 
Dinsdag 30 mei is het Dansproject. Leest u de informatie in het algemene stuk goed door! Het gaat een 
geweldig spektakel worden! 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van de groepen 3. 
 

 

Groep 4: 
Deze week hebben we weer twee hoofdstukken afgerond, die van rekenen en die van taal. Dat betekent 
dat we volgende week de toetsen van deze blokken gaan maken.  
Tijdens dit blok van rekenen hebben we geoefend met optellen en aftrekken tot 100, de tafels, hoe lees je 
een kalender, meten en de telrij tot 200.  
Bij het blok van taal hebben we geleerd hoe je netjes iets kan vragen aan iemand, welke leestekens 
horen bij een zin, wie er in het verkeer deelnemen, wat wegverkeer, luchtvaart en scheepvaart is, 
verzamelnamen te bedenken en dubbelwoorden te maken met fiets, auto en trein.  
Woensdag zijn we begonnen met de tafeluitdaging! Alle kinderen hebben een blad met tafels gemaakt. 
We hebben gekeken hoeveel goede antwoorden elk kind had en de kinderen hebben zelf bedacht hoeveel 
goede antwoorden ze volgende week zullen hebben. Ook houden we het groepsgemiddelde bij om te 
kijken of we samen verder kunnen komen. De kinderen zullen op school en ook thuis goed moeten 
oefenen zodat we onze afgesproken scoren zullen halen. Dit betekent dat we de tafels steeds beter 
kennen! 
Vrijdag hebben de kinderen opgetreden bij toneel. Kate en Jinthe hebben gedanst op Cheerleader van 
Omi. Goed gedaan meiden! We hebben met de hele klas het piratenlied gezongen. Jullie kenden de tekst 
nog erg goed, ook al was het alweer even geleden. Goed gedaan allemaal! 
 
We wensen iedereen een heel fijn weekend en alvast een fijne Moederdag ;).  
Groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Vandaag was er toneel. We hebben weer mooie optredens gezien! Er werd een nummer van Marco 
Borsato gezongen, er was een gymact en er was improvisatietoneel. Dit was al weer de laatste keer 
toneel dit schooljaar.  
Volgende week beginnen we met een nieuwe 21st century skill. De komende weken staan in het teken 
van creativiteit. In elke klas staat een kunstenaar centraal. In groep 5 is dit Rembrandt van Rijn.  
Op 21 juni sluiten we de skill af en kunnen ouders en andere belangstellenden van 12.00 tot 12.30 uur in 
de klas komen kijken naar wat we gedaan hebben rond dit thema.  
Dinsdag 23 mei is er een topotoets over de ‘buurlanden’ en de hoofdsteden. Alleen de steden met een 
streep eronder moeten worden geleerd, de andere steden niet.  
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne een juf Anika 
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Groep 6: 
Deze week hebben we de toets van rekenen gemaakt van Blok 3. Dat was nog best lastig. Eraf sommen 
met "lenen bij de buren". 2/3 deel van 60 liter en nog veel meer. We hebben gelukkig ook veel herhaald. 
Vrijdag hadden we toneel. In het toneelstukje gingen we naar het pannenkoekenrestaurant en daar 
werd opgetreden. Er werd gezongen en er werden kunstjes gedaan. Er werd zelfs een piramide gebouwd 
van kinderen. Goed gedaan allemaal. Volgende week starten we met de Skill Creativiteit.  
De volgende kinderen zijn aan de beurt voor de spreekbeurten: Sebastiaan (15/5), Serena (15/5), 
Marjolein 16/5), Renée (16/5) en Marin (19/5). 
Huiswerk: 
Dinsdag 16 mei: Stencil spelling, zwakke werkwoorden in de verleden tijd zetten. 
 
Fijn weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
We zijn allemaal voor het verkeersexamen geslaagd!!!!!!!  
Vanochtend was er weer toneel. Wij hebben verschillende reclames nagespeeld. Deze week hebben wij 
bij het rekenen weer veel met procenten gerekend; er zit 250 gram chips in een zak, je krijgt 20% extra, 
hoeveel gram zit er nu in de zak. Ook hebben we weer leuke spreekbeurten gehad.  
Sinds enkele weken hebben wij een nieuwe leerling in de groep. Zijn naam is Mohamed Altamro. 
Mohamed 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 Mohamed ongeveer een keer per twee weken gezellig bij ons in de groep 
op de Elckerlyc.   
Volgend week gaan we starten met de skill Creativiteit. Wij gaan werken over Pablo Picasso. Heb je daar 
iets thuis van, is het van harte welkom! Op dinsdagmiddag sluiten wij de dansdag af met een spetterend 
optreden, zet het alvast in de agenda! De spreekbeurten zijn van Jouke, Kendahl, Sil, Jayden en Soufiane. 
Willen jullie dinsdag het huiswerkblad inleveren. 
  
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja. 
 

 

Groep 8: 
Deze week was onze stage juf Evelien er weer. De kinderen hebben een sportverslag van het 
voetbaltoernooi gemaakt.  
Ook weer een les drama van de moeder van Olivia. De kinderen probeerden zo goed mogelijk gevoelens 
uit te beelden zoals: blij, boos, bang en verdrietig. 
Dat ging goed! 
Vrijdagmorgen was er toneel en hebben we een medley van de liedjes van de musical gezongen.  
Vrijdagmiddag zijn we met de hele klas naar Leidschendam geweest, omdat de moeder van Vince een 
free run uitje had gewonnen voor groep 8. Alle ouders die gereden hebben en natuurlijk de moeder van 
Vince: Heel hartelijk bedankt! 
Allemaal leuke dingen en dan gaan we ondertussen gewoon door met rekenen, taal en geschiedenis 
over de tweede wereldoorlog en bereiden we ons voor op kamp. Iedereen is aan het nadenken over een 
optreden voor de ‘Bonte avond’. 
Huiswerk:  
woensdag 17 mei: topotoets Hoofdstuk 7, Zuidoost- Azië 
 
Fijn weekend! 
Juf Joukje en juf Henriëtte 
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46ste 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 25 mei 2017.  
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.  
 
We nodigen jullie dan ook allemaal uit om op 25 mei naar het HERTOGSPARK in Rijpwetering  
te komen om deel te nemen aan de 46ste HANEPOELLOOP. 
Deelname aan de 2,5 km kost € 2,00. De start is om 10.15 uur. 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  
 
Kinderkringviering. 
Zondag 21 meiom 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 verhaal dwars  
door het dak centraal.  
 
Hopelijk tot zondag 21 mei.  
 
Daisy Tukker en Joze Koot    
071-3318275. 
 

 
 
 

De jarige(n): 
14-5 Joy Zwetsloot 5 
16-5 Poppy Loos 1/2B 
17-5 Sil van der Meer 7 
19-5 Lana Volwater 4 

Van harte gefeliciteerd! 

 

 

http://www.svroac.nl/hanepoelloop

