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Algemene informatie: 

 

Actiedag. 
Denkt u aanstaande dinsdag aan de werkonderbreking in het basisonderwijs? De schooldeur gaat – 
een uurtje later - om 9.25 uur open. 
 
Cultuur. 
Onze school telt een aantal verschillende culturen, dit maakt onze school zo leuk en divers. Al deze 
culturen geven ook reden tot een feestje! 
Komend weekend vieren de moslima het einde van de vastenmaand. De afsluiting hiervan wordt het 
Suikerfeest genoemd. 
Onder genot van een oosters muziekje laten we aanstaande dinsdag we onze school mee proeven van 
dit gezellige familiefeest. Dit zullen we doen door de kinderen en het team te trakteren op allerlei 
lekkernijen en een lekker glaasje echte muntthee. 
 
Namens de werkgroep culture activiteiten, 
Salima Ibrahimi 
 
Nieuwe collega. 
Met veel plezier kan ik u melden dat wij afgelopen week een nieuwe collega hebben kunnen 
aanstellen. Haar naam is Demi van As. Demi heeft enkele jaren geleden bij ons stage gelopen. Demi 
wordt de leerkracht van groep 1/2C. Dinsdagochtend a.s. komt zij nader kennismaken. 
Wij wensen haar veel plezier op onze school! 
 
Schoolgids 2017-2018. 
In de laatste schoolweek van dit jaar ontvangt u de schoolgids voor 2017-2018. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

       

Verhuisdagen De Schakel en De Gerardusschool. 
Hierbij laat ik u weten dat de leerlingen van onze collega-scholen De 
Schakel en De Gerardus op donderdag 6 en vrijdag 7 juli al vrij zijn. 
Woensdag 5 juli is hun laatste schooldag. Dit komt omdat er twee 
verhuisdagen nodig zijn om alles wat nodig is om straks als nieuwe 
school De Klimboom te kunnen starten. Het gebouw van De Gerardus 
wordt afgestoten. Deze verhuizing is dan ook een fikse klus. 
Ik stel u hiervan op de hoogte om te voorkomen dat u zich straks 
afvraagt hoe het kan dat twee SSBA-scholen eerder zomervakantie 
hebben. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, directie ‘Klimboom” 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
 
Nieuwsbrief nummer 38 
schooljaar 2016 -2017 

 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2016- 2017 

Weekagenda: 
 

maandag  26-06 10 minuten avond groepen 1 t/m 7. 

dinsdag  27-06 * 

woensdag  28-06 10 minuten avond groepen 1 t/m 7. 

donderdag  29-06 Eindrapport mee. 

vrijdag  30-06 Verzending nieuwsbrief 39. 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 

Groep 3A en 3B: 
Wat hebben onze kinderen hard gewerkt de afgelopen periode. Wij zijn echt hartstikke trots op ze! 
De rapporten zijn inmiddels ook klaar. Graag zien wij u aanstaande maandag of woensdag om de 
voortgang met elkaar te bespreken. Inmiddels hebben wij ook onze skill Creativiteit afgerond. Bedankt 
voor uw bezoek afgelopen woensdag. Dit vonden wij erg leuk! Nu kunt u thuis genieten van de prachtige 
kunstwerken. 
Maandag 3 juli is onze schoonmaakavond. Aanvang 19.00 uur. Wij zorgen voor de koffie en iets lekkers. 
Wilt u een emmer en een doekje meenemen? Alvast bedankt. Vrijdag 30 juni vieren juf Ester en juf 
Nelleke hun verjaardag. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Dat wordt gezellig! 
Groep 3b heeft aanstaande maandag eenmalig in de ochtend gym. Wij vertrekken om 10.00 uur van 
school. Groep 3a gymt gewoon in de middag. 
 
Geniet van het lange weekend en tot maandag! 
De leerkrachten van de groepen 3 
 

 
 
 

Groep 1 / 2 A en B: 
De tentoonstelling als afsluiting van de skill creativiteit was een groot succes. Alle kinderen waren trots op 
hun kunstwerken. 
Volgende week werken wij nog even verder over het thema kriebelbeestjes en in de sloot. Deze week 
hebben wij mooie vissen en kikkers gemaakt en zelf kriebelbeestjes getekend in een pot. 
Als jullie een vergrootglas thuis hebben, mag je die meenemen naar school zodat wij de beestjes goed 
kunnen bekijken. Ook verzamelpotjes zijn van harte welkom. 
Op maandag 26 en woensdag 28 juni zien wij jullie graag op onze 10-minuten avonden. Wij bespreken 
daarbij de voortgang van jullie kind. 
Dinsdag 27 juni gaat de school een uurtje later open. De les start om 9.30 uur. Dit in verband met een 
prikactie in het onderwijs. 
Op woensdag 28 juni vieren de kleuterjuffen hun verjaardag in de groep. Bij mooi weer willen wij graag 
buiten waterspelletjes gaan doen. Hou hier rekening mee met kleding (zwemkleding) en de kinderen 
mogen zelf ook waterpistolen of andere waterspelletjes meenemen. Vergeet de handdoek niet! Deze dag 
hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen. Daar zorgen wij voor! 
De laatste weken herhalen wij alle letters die wij dit jaar hebben geleerd. 
Op maandag 3 en op dinsdag 4 juli willen wij graag in de middag de kleuterlokalen schoonmaken. Hierbij 
hebben wij ouderhulp nodig. Als u in de gelegenheid bent, zou het fijn zijn als u kunt helpen. Wij starten 
om 13.15 uur en stoppen weer om 15.15 uur. Graag aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Ook zullen 
wij in de loop van de week spulletjes meegeven die thuis schoongemaakt kunnen worden. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 4: 
Wat een hitte de afgelopen week, maar we hebben ons er prima doorheen geslagen! Leuk dat er zoveel 
belangstellenden zijn geweest op de tentoonstelling van afgelopen woensdag, wat een kunstenaars 
hebben wij in de groep! 
Nog slechts twee weekjes te gaan in dit schooljaar, komende vrijdag vieren wij onze verjaardag in de 
groep. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, wij trakteren en gaan er een gezellige 
dag van maken! 
Na zo'n schooljaar hard weken is het lokaal best aan een opfrisbeurtje toe. We gaan de komende week 
lekker soppen in de groep en de kinderen mogen een emmer en sopdoekje meenemen. Maandagmiddag 
3 juli willen we vragen of een aantal ouders de hoge randen en richels willen doen en de andere dingen 
waar wij niet bij kunnen... Graag doorgeven aan één van de juffen. We willen starten om 13.15 en vele 
handen maken licht werk ;) 
De kinderen krijgen komende week hun laatste rapport, we zien u graag op de 10 minutenavond! 
Fijn weekend, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Woensdag hebben we de skill creativiteit afgesloten met een tentoonstelling. Leuk dat er veel ouders en 
andere belangstellenden langs kwamen! Vandaag zijn de schriften mee naar huis gegaan. Zo kunt u 
samen bekijken wat we de afgelopen periode gedaan hebben op school. De schriften die mee naar huis 
zijn gegaan zijn uit dus ze hoeven niet meer mee terug maandag. Volgende week zijn de 10-
minutenavonden op maandag- en woensdagavond. Op donderdag gaat het laatste rapport mee naar 
huis. Woensdag vieren juf Yvonne en juf Anika hun verjaardag in de klas. De kinderen hoeven geen eten 
en drinken mee te nemen deze dag. Op donderdag en vrijdag is juf Anika vrij in verband met de bruiloft. 
Juf Yvonne staat beide dagen voor de groep. 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
Afgelopen woensdag zijn we op excursie naar Alphen geweest. Daar ontdekten wij de geheimen van 
de honingbij. We weten nu bijvoorbeeld dat de bij een sociaal insect is, dat er meer vrouwen dan 
mannen in een volk wonen en dat de koningin wel 4 tot 5 jaar oud kan worden. Ouders nogmaals 
bedankt voor het rijden en begeleiden! Na de excursie bekeken we met de ouders onze kunstwerken 
van Vincent. Het schilderij mocht al wel mee naar huis, de wascotekening niet. Graag weer mee naar 
school nemen (als je tekening mee naar huis is gegaan).  
Volgende week zijn de 10 minutenavonden. Ook vieren we die woensdag onze verjaardagen. Je hoeft 
die dag geen eten en drinken mee te nemen. Gezellig dat juf José ook een uurtje komt. 
Huiswerk: 
Dinsdag 27 juni: inleveren werkblad oppervlakte en omtrek. 
 
Prettig weekend! 
Juf Paulien, José, Celine en Douwina 
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Groep 7: 
Op naar de een na laatste schoolweek. Maandag en woensdag zijn de tien minutenavonden. Dinsdag is 
de laatste dag van onze stagiaire Yasmine. Dinsdagochtend tot kwart over negen kun je niet in de 
school, de juffen en meesters staken! Woensdag vieren de juffen hun verjaardag, breng je goede 
humeur mee en je fiets. Als het mooi weer is gaan we lekker naar de Bult. 
 
Geniet van dit lange weekeinde, juf Marian en juf Marja. 
 

 

Groep 8: 
Dinsdag konden we eindelijk de finale van de pionnenroof van kamp spelen. Op de laatste dag van 
kamp ging de finale niet door, want er waren te veel spelers ziek of niet fit. Het was een hele spannende 
wedstrijd. De Vleermuizen en de Weerwolven speelden tegen elkaar en ze waren bloedfanatiek! Het 
publiek ook! Het eindigde in een 3-3 en dat vond iedereen een prachtige uitslag.  
We hebben woensdag ook voor de laatste keer deze week geoefend voor de musical en volgende week 
dinsdagmiddag spelen we de generale repetitie. Groep 8 van vorige jaar komt die middag kijken en we 
krijgen ook wat gezellige mensen van de Jacobus in de zaal. Iedereen heeft dan dus alle kleren aan en 
alle spullen bij zich. Bij een generale repetitie gaat er vast van alles mis, daar leren we weer veel van en 
’s avonds, voor de opa’s en oma’s spelen we de sterren van de hemel! 
Skills: 
Woensdag hebben we de muurkranten en tekeningen van Escher laten zien aan de rest van de school 
en aan de ouders. 
Er is goed aan gewerkt, bij de één is het wat beter gelukt dan bij de ander. We hebben wel veel geleerd 
over deze kunstenaar. 
 
Musical  
Dinsdagmiddag 27 juni speelt groep 8 de generale repetitie van 
de musical “Help, we zijn het bruidspaar kwijt”.  Groep 8 van 
vorig schooljaar zit dan in de zaal. We krijgen dan ook bezoek 
van mensen van de Jacobus. 
Op dinsdagavond treden we op voor de opa’s en oma’s. Inloop 
vanaf 18.45 uur, start 19.00 uur. 
Op donderdagavond treden we ook op voor opa’s en oma’s. 
Inloop vanaf 18.45 uur, start 19.00 uur 
Op vrijdagochtend treden we op voor de onderbouw groepen, 
start 10.30 uur. 
Op vrijdagmiddag treden we op voor de bovenbouwgroepen, 
start 13.30 uur. 
Op dinsdagavond 4 juli is de afscheidsavond voor de ouders.  
Inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. Verwacht einde rond 
23.30 uur. 
Op woensdagochtend 5 juli mogen we een half uurtje later op school komen. We starten dan om 9.00 
uur met opruimen. Na de pauze nemen we echt afscheid. De kinderen zijn dan rond 11 uur uit. 
 
Juf Henriëtte en juf Joukje 
 

 
De jarige(n): 

 

25-6 Matthijs Huijbers 3A 

25-6 Romijn Wever 3B 

26-6 Julia Klein 1/2A 

29-6 Puck Arrachart 3A 
 

 

 

 


