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Algemene informatie: 
 

Welkom! 
Hartelijk welkom in het nieuwe schooljaar! Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. 
In verband met de warmte hebben we deze week een beetje rustig aan gedaan, maar volgende week 
gaan we weer lekker aan de slag. 
Wij wensen iedereen een goed en leerzaam jaar toe! 
Personele bezetting. 
Komende tijd zullen Joukje en Danny een aantal van mijn taken opnemen. Hiertoe zijn zij extra vrij 
geroosterd (Danny op maandagochtend en Joukje op donderdag). Hun duo-partners doen de 
vervanging. Hierdoor blijft het aantal leerkrachten voor de groep beperkt. 
Dit schooljaar zal Dyonne op maandagmiddag groep 1/2B onder haar hoede nemen. 
Wij wensen haar veel succes met haar zeer afwisselende baan. 
Namenlijst. 
Vanaf dit schooljaar ontvangt u de namen- en adressenlijst niet meer in gedrukte vorm. U kunt het 
document op uw computer opslaan en desgewenst de namenlijsten van uw kind(eren) zelf printen. Ik 
verzoek u met nadruk dit document niet met externen te delen (commerciële instellingen, sportclubs, 
bedrijven, etc.). 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  29-8 Na schooltijd: teamoverleg (bouwvergadering). 

dinsdag  30-8 * 

woensdag  31-8 * 

donderdag  1-9 * 

vrijdag  2-9 Informatieve bijeenkomst “bureau HALT“ voor groep 8. 
Verzending nieuwsbrief 2. 
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Informatie vanuit de groepen: 
 

 

De groepen 3A en 3B: 
Na een lange vakantie mochten we maandag eindelijk beginnen! Voor de juffen en voor de kinderen een 
spannend moment. Dit schooljaar leren ze lezen, schrijven en rekenen. We werken voor lezen en taal met 
de methode Veilig leren lezen. De methode bestaat uit 13 kernen (hoofdstukken). In de eerste kern is het 
thema: Jij en ik. 
 
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i,k,m en s. Ze leren korte woordjes te maken en te 
lezen. Ook leren ze het verschil in leesletters en schrijfletters. Op de informatieavond van 6 september 
gaan we u er nog veel meer over vertellen! 
 
Op woensdag en vrijdag hebben de kinderen gym. Het is de bedoeling dat ze daarvoor een gymbroekje, 
een gymshirt en gymschoenen meenemen. Na de les gaan we douchen, dus een handdoek is wenselijk! 
Soms is het handig om even iets door te geven. U kunt daarvoor de e-mail gebruiken. Onderstaand de 
adressen! 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
 
De leerkrachten van groep 3. 
 
aukjeaardema@ssba.net ;carlaloonstra@ssba.net ; esterhartgers@ssba.net ;nellekekoeleman@ssba.net  
 
3B: 
Charlotte is haar roze vestje ((Hema) kwijt. Misschien is uw kind per ongeluk in het verkeerde vestje 
thuisgekomen of heeft u het gevonden? U kunt het inleveren bij juf Aukje of juf Carla. Alvast bedankt! 
 

 
 
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
Welkom allemaal in het nieuwe schooljaar. Wij zijn deze week vol enthousiasme begonnen en hebben er 
veel zin in. Alle regels en afspraken hebben wij alweer besproken en worden dagelijks herhaald. 
Verder hebben wij heerlijk gespeeld en lekker gewerkt aan een verjaardagskalender voor in onze groep. 
In groep 1/2A verwelkomen wij Maryana, Taim , Karolina en Sounna en in groep 1/2B zijn Omar, Liene, 
Dilara, Ismail, Mayda en Jesper begonnen. Hartelijk welkom allemaal en veel plezier op de Elckerlyc. 
  
De informatieavond voor de kleutergroepen vindt plaats op maandag 5 september, aanvang 20.00 uur 
(vanaf 19.45 uur inloop met koffie).  
U bent van harte welkom!  
 
Donderdag is onze gymdag. Vergeet u niet om de kinderen gemakkelijke kleding en schoenen aan te 
geven. De kleuters gymmen in hun ondergoed. Ook willen wij graag een paar gymschoenen ontvangen 
(voorzien van naam) en deze bewaren wij op school. Alvast bedankt. 
  
De komende week gaan wij werken over "Dit ben ik". Wij leggen de nadruk op het benoemen van 
lichaamsdelen en op wat de kinderen allemaal al kunnen. 
De letter van de week is de i van ik.  
Voor een van onze werkjes hebben wij van ieder kind een recente pasfoto nodig. Graag inleveren bij de 
leerkracht. 
Wij wensen jullie allemaal een heel fijn weekend, rust lekker uit!  
 
De kleuterjuffen 
 

mailto:aukjeaardema@ssba.net
mailto:esterhartgers@ssba.net
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Groep 4: 
Na een heerlijke vakantie is iedereen weer uitgerust aan het schooljaar begonnen. Iedereen heeft z'n 
plekje in de groep gevonden en na elke vakantie krijgt iedereen weer een nieuw plekje. 
Best wel even wennen, al die nieuwe boeken en schriften, maar de kinderen werken er al prima mee! 
We gymmen op dinsdagmiddag en donderdagochtend en hebben gemerkt dat er weer heel veel 
gymschoenen te klein zijn geworden of nog thuis in de kast liggen (?!?!) Graag weer meenemen als we 
gaan gymmen. 
 
Dinsdag 5 september is onze informatieavond, zet u deze datum alvast in uw agenda? 
We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken! 
 
We wensen jullie een zomers weekend, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
We zijn weer begonnen en hebben een gezellige eerste schoolweek achter de rug! We hebben wat 
spelletjes gedaan om elkaar te leren kennen en de kinderen hebben een tijdscapsule gemaakt. Hierin 
staat wat ze van dit schooljaar verwachten, wie hun vrienden zijn en nog veel meer. Aan het einde van 
het schooljaar worden ze weer open gemaakt om te kijken of het is uitgekomen en er misschien dingen 
zijn veranderd. 
 
In de schoolgids staat dat we op dinsdagmiddag gym hebben. Deze les is verplaatst naar de ochtend. De 
les op donderdag van juf Noortje blijft gewoon hetzelfde. 
 
Op dinsdag hebben we met topografie een plattegrond bekeken. Hoe werkt zoiets en wat kunnen we 
ermee? Aanstaande dinsdag zullen we een topotoets over plattegronden maken. De kinderen hoeven 
hiervoor thuis niets te leren. Donderdag zijn we in de middag lekker naar buiten gegaan en hebben we 
waterspelletjes gespeeld. Een beetje verfrissing kan geen kwaad! Op vrijdagmiddag was juf Henriette in 
de klas. Omdat juf Anika ook andere taken heeft op school zal juf Henriette regelmatig voor de groep 
staan op vrijdagmiddag. 
 
Fijn weekend! 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   

Groep 6: 
We zijn weer begonnen! Na een heerlijke, meestal zonnige vakantie, zijn we weer hard aan het werk. 
Het is tropisch warm deze dagen. Luchtige kleding en wat extra water helpen natuurlijk om een 
beetje koel te blijven. 
We gymmen nu op dinsdag en donderdag. Daar hebben we natuurlijk allemaal gymschoenen bij 
nodig die passen.  
 
Dinsdag is dit schooljaar altijd huiswerkdag! Soms moet je iets inleveren, soms moet je iets leren. 
Volgende week beginnen we weer met Nieuwsbegrip, "groepsdoorbroken". 
Dat betekent dat er in groep 5 tot en met 8 gewerkt wordt aan één niveau. 
In groep 5 aan niveau AA, in groep 6 aan niveau A, in groep 7 aan niveau B en in groep 8 aan niveau 
B en C. 
Je mag een etui mee naar school nemen, wel graag één die in je la past. 
   
Dinsdag 30 augustus: inleveren werkblad rekenen. 
 
Veel plezier in groep 6 en voor nu een prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina. 
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Groep 7: 
We hebben de eerste week van het schooljaar 2016-2017 onder tropische temperaturen volbracht. 
Het was een week van rustig op gang komen en kennismaken met onze nieuwe klasgenoot Thymen. Toch 
werd er ook gewerkt en het eerste huiswerkblad is mee naar huis. De Engelse les was heel leuk en 
iedereen heeft zijn plekje weer gevonden en gaat dit schooljaar in groep 7 met enthousiasme aan de 
slag. Geniet allemaal van het mooie weer in het weekend. 
 
Juf Marian en juf Marja 
 

 

Groep 8: 
Na zes fijne vakantieweken is groep 8 begonnen aan het  laatste jaar op de Elckerlyc. Een leuk, 
belangrijk jaar met een hoop activiteiten zoals het schoolvoetbaltoernooi, de cito eindtoets, kamp en de 
musical. Daarnaast wordt er natuurlijk ook hard gewerkt aan alle schoolvakken. Voor sommige vakken 
krijgen de kinderen een huiswerkboekje mee naar huis. Onder andere voor Engels en aardrijkskunde. 
Ook beginnen we met een huiswerkboekje voor woordenschat. Hierin maken we elke week een aantal 
bladzijden. Dit huiswerkboekje moet iedere vrijdag weer ingevuld mee naar school worden genomen. 
Het wordt dan gecontroleerd en gezamenlijk nagekeken.  
 
Het is prettig als de leerlingen een schoolagenda gebruiken om alles in te noteren. Dan kunnen ze ook 
alvast wennen voor volgend jaar. Voor de werkstukken bij docu is een USB stickje handig. De leerlingen 
zijn  (voor docu) inmiddels begonnen aan een muurkrant over Goede Doelen. 
 
Volgende week vrijdag, 2 september, komt bureau Halt in de klas om iets te vertellen over groepsdruk. 
In deze voorlichting ervaren leerlingen wat groepsinvloed is en wordt geoefend met vaardigheden om 
met negatieve groepsinvloed om te gaan. 
Na deze eerste gezellige week zijn wij ervan overtuigd dat we een fijn (en natuurlijk ook erg leerzaam) 
jaar tegemoet gaan met groep 8.  
 
Fijn weekend allemaal, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje. 
 

 

 
 
 

De jarigen: 
 
26 Nijs van Ammers 1/2B 

26 Linda van der Plas 5 
30 Marieke de Graaff 8 

30 Dewi Heemskerk 3B 

 
1 Luchano Dolieslager 4 

2 Yasin Hashem 4 

 
Van harte gefeliciteerd!  
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DE NATUUR IN MET STICHTING GROEN LICHT  
Op zoek naar waterdiertjes in de sloot 
Op zondagmiddag 4 september organiseert Stg. Groen Licht van 14.00 tot 15.30 uur een excursie 
voor kinderen vanaf 7 jaar met als thema “Leven in de Sloot”. Ook ouders zijn dan welkom. Het leven 
in het water is volop actief met veel krioelende waterbeestjes. 
De locatie is het Sportpad bij Tennisvereniging Alkemade in Roelofarendsveen. Ieder groepje krijgt 
het benodigde materiaal en een zoekkaart. Aan de hand hiervan kan ontdekt worden om welk diertje 
het gaat. Er zijn ervaren gidsen aanwezig die de deelnemers zullen begeleiden. 
De kosten bedragen 4 Euro per deelnemer. I.v.m. het benodigde materiaal svp vooraf inschrijven per 
e-mail stichtinggroenlicht@hotmail.com of  via 071-3315314. Uiterste aanmelddatum is 31 
augustus. 
 
Vleermuisexcursie met bat-detector in Nieuwe Wetering  
Vrijdagavond 9 september organiseert Stg. Groen Licht om 19.30 uur een vleermuisexcursie voor 
jong (vanaf 8 jaar) en oud. Het programma begint ’s avonds om half acht met een introductie in de 
kantine van Uit den Boogaard Hoveniers, Achterweg 21 in Nieuwe Wetering. IVN-gids Angèle van 
Wouw vertelt waar vleermuizen leven, wat ze eten en waar ze voedsel zoeken. Aansluitend worden 
er groepjes gevormd en gaan we in de schemering naar buiten waar met een speciaal apparaatje -  
de bat-detector - de geluiden van een vleermuis hoorbaar gemaakt worden. De excursie eindigt rond 
21.45 uur bij het startpunt. Kosten 5,-- Euro per persoon. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan 
tot woensdag 7 september via stichtinggroenlicht@hotmail.com of telefonisch op 071-3315314.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ankerproject: informatieavonden voor Eerste Communie 2017. 
Alle ouders van kinderen in de ‘eerste-communie leeftijd’ in de Clara en Franciscusfederatie hebben in 
mei van dit jaar een uitnodiging gehad deel te nemen aan de voorbereidingen voor de 1e Communie 
2017, in het project “Het Anker” Inmiddels hebben zij allemaal meer gegevens gekregen zoals de data 
van de zondagen, de locaties en de kosten. 
 
Op veler verzoek zijn twee informatieavonden voor ouders gepland. Deze zijn zowel bedoeld voor 
ouders die zich al ingeschreven hebben als voor ouders die nog twijfelen. Zij kunnen na de 
informatieavond alsnog besluiten om deel te nemen aan de voorbereiding. 

 In de H. Clara-parochie is de informatieavond op 31 augustus in Aarlanderveen, in ‘t Achterom 
(achter de kerk), om 20.00 uur. 

 In de H. Franciscusparochie is de avond op 1 september in Roelofarendsveen, familieruimte van 
de H. Petruskerk, om 20.00 uur.  

Alle informatie over het Ankerproject is te vinden op de website www.mijnanker.nl. Op de website kunt 
u zich ook aanmelden.  
 
Kernteam Het Anker 

 

mailto:stichtinggroenlicht@hotmail.com
mailto:stichtinggroenlicht@hotmail.com
http://www.mijnanker.nl/
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Activiteiten Ladder  
 

 

Voor jullie ligt de activiteiten ladder met het aanbod van buitenschoolse activiteiten van de 

Sportcoach voor de Gemeente Kaag en Braassem. 

Het programma is voor de maand September 2016. Voor deze maand hebben we veel leuke 

activiteiten gepland die aansluiten op de projecten die we organiseren in de gemeente Kaag en 

Braassem.  

 

De activiteiten zijn in twee categorieën te verdelen, kunst & cultuur en sport & spel. 

Beide categorieën hebben een symbool waaraan ze zijn te herkennen. 

 

 

Kunst en Cultuur 

 

 

 

Sport en spel 

 

 

Lijkt het je leuk om deel te nemen aan één of meerdere activiteiten.  

Meld je dan aan via de website: www.detweesprong.nl 

 

Hier staan alle activiteiten nog een keer beschreven.  

Wil je meer informatie dan kan je ook een e-mail sturen naar sportcoach@detweesprong.nl. 

 

Veel plezier met activiteiten ! 

 

 

De sportcoaches: Frank Serlier & Irma van Dijk en Brede schoolcoördinator: Femke Vermeij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.detweesprong.nl/
mailto:sportcoach@detweesprong.nl
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Activiteiten Ladder September 2016 

 
 

Panna voetbal toernooi Maandag 5 September 16.00- 17.00 uur 

‘Panna: respect voor elkaar.’ 

Op Brede School De Kaskade hebben we een panna voetbalveldje. Maandag 5 september 

organiseren we een panna toernooi voor alle kinderen van de SSBA scholen die in groep 5 

t/m 8 zitten. Doe je ook mee, geef je dan snel op. Individueel of samen met een ander. We 

spelen het toernooi met tweetallen. 

         Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie?  

Frank Serlier en Femke Vermeij 

Aantal deelnemers?  

Maximaal 20 deelnemers 

Waar? 

Pannaveld bij De Kaskade 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

Badminton   Maandag 12 September 16.00 uur- 17.00 uur 

In samenwerking met badmintonvereniging Apollo organiseren de sportcoaches een badminton 

clinic. Lijkt badminton je een leuke sport en wil je dit graag een keer proberen? Geef je dan op via 

de website van de Tweesprong.  

         Voor wie? 

Groep 5 t/m 8 

Door wie? 

Frank Serlier en Irma van Dijk 

Aantal deelnemers? 

Max. 30 deelnemers 

Waar? 

Sporthal De Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 

 

   

Kinderyoga Vrijdag 30 September  14.15- 15.00 uur 

 ‘Kinderyoga is leuk en gezond’, laat kinderen dit zelf ervaren! Op 30 september heeft de 

workshop het thema ‘het weer’. Lenig zijn is niet nodig om mee te kunnen doen. Kleding 

waarin makkelijk bewogen kan worden is gewenst. Ouders/verzorgers van deelnemende 

kinderen zijn van harte welkom om te komen kijken! Meer informatie over kinderyoga op 

www.kinderyogabrenda.nl  

 

         Voor wie? 

Kinderen van 3 t/m 6 jaar 

Door wie?  

KinderYogaBrenda 

Aantal deelnemers?  

Vol = Vol 

Waar? 

Kaskade 

Hoe aanmelden? 

kinderyogabrenda@gmail.com  

Kosten? 

€10,- 

(3 workshops voor €25,-) 

 

Knotshockey Maandag 26 September  16.00- 17.00 uur 

In de sporthal van De Tweesprong gaan we verschillende vormen van knotshockey spelen. De 

groep word in drieën gedeeld. De groepen 1 t/m 3 spelen met elkaar knotshockey vormen. De 

groepen 4 t/m 6 spelen samen en de groepen 7/ 8 spelen samen. Wil je je lekker uitleven en samen 

met anderen knotshockeyen? Geef je dan op via de website van De Tweesprong. 

         Voor wie? 

Groep 1 t/m 3  

Groep 4 t/m 6 

Groep 7 en 8 

Door wie?  

Frank Serlier en Femke Vermeij 

Aantal deelnemers?  

Maximaal 30 

deelnemers 

Waar? 

Sporthal De Tweesprong 

Hoe aanmelden? 

www.detweesprong.nl 

Kosten? 

Gratis 

 
 

http://www.kinderyogabrenda.nl/
mailto:kinderyogabrenda@gmail.com

