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Algemene informatie: 
 

Infoavonden: 
Deze week vinden de informatieavonden plaats. Komt u ook? De aanvangstijden staan in de 
weekagenda. 
Wijzigingen schoolgids: 
Blz. 34: de gymtijden van groep 4 en 5 zijn gewisseld. 5 in ochtend en 4 in de middag. 
Blz. 41: de 10-minutenavond van 23 november gaat naar dinsdag 22 november. 
Blz. 45: de 10-minutenavond van 22 maart gaat naar donderdag 23 maart. 
Wilt u de wijzigingen zelf aanpassen in uw exemplaar van de schoolgids? 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
Weekagenda: 

 

maandag  5-9 Informatie avond groepen 1 en 2. Aanvang: 19.45 uur. 

dinsdag  6-9 Informatie avond groepen 3 en 4. Aanvang: 19.45 uur. 

woensdag  7-9 Informatie avond groepen 5 en 6. Aanvang: 19.15 uur. 

donderdag  8-9 Informatie avond groepen 7 en 8. Aanvang: 19.30 uur. 

vrijdag  9-9 Verzending nieuwsbrief 3. 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 
 

De groepen 1/2A  en 1/2B: 
De afgelopen week hebben wij gewerkt over ons lichaam. Wij zijn inmiddels heel veel wijzer geworden.  
De letter van de week is de i van ik. De kinderen mogen kleine spulletjes meenemen waar deze letter in 
voorkomt zodat wij deze kunnen verzamelen in onze lettermuur. 
Volgende week werken wij verder over ons lichaam. Wij hebben nog niet van iedereen een pasfoto 
ontvangen, deze hebben wij nodig voor onze verjaardagskalender. Ook missen er nog een aantal 
gymschoentjes (voorzien van naam). Op donderdag is onze vaste gymdag. Wilt u daar ook rekening 
mee houden wat betreft makkelijke kleding en schoenen? Alvast bedankt. 
De kinderen van de groepen 2 worden deze week door een logopediste gescreend. U heeft daar per 
mail een brief over ontvangen. 
De eerste speelgoedmiddag staat gepland op dinsdagmiddag 13 september. Alle belangrijke 
activiteiten en data staan vermeld in de schoolgids.  
In groep 1/2A zijn Taim en Sounna begonnen en in groep 1/2B hebben wij Roel mogen verwelkomen. 
Heel veel plezier bij ons op de Elckerlyc!  
Maandag, 5 september, hopen wij iedereen te mogen begroeten op onze informatieavond. De koffie 
staat klaar vanaf 19.45 uur en om 20.00 uur starten wij gezamenlijk in groep 1/2A. 
 
Fijn weekend allemaal, de kleuterjuffen 
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De groepen 3A en 3B: 
Wat hebben wij weer hard gewerkt deze week. We beginnen al aardig in het ritme te komen, al blijft 
spelen ook wel heel fijn! Op woensdag hebben wij gym van juf Noortje. Groep 3a heeft tot 12.00 uur 
gym. Zij zijn dus wat later terug bij school. Denk eraan dat de kinderen geen sieraden om mogen tijdens 
de gym. Voor de meiden met lang haar... graag de haren in een staart of een elastiekje mee. 
Met lezen hebben wij de woorden kim en sim geleerd. De bijbehorende letters zijn de m en de s. Wij 
kunnen deze inmiddels ook schrijven. 
Dinsdag 6 september is de informatieavond voor de groepen 3. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie. Wij 
starten om 20.00 uur (in het eigen lokaal van uw kind). 
 
De leerkrachten van groep 3. 
Fijn weekend!  

 

Groep 4: 
Vandaag was het de laatste dag van Savarina bij ons in de groep, maandag start zij op haar nieuwe 
school in Amsterdam, wij wensen haar daar heel veel plezier en succes, we gaan je missen Savarina!!! 
Met taal zijn we alweer begonnen aan het tweede blok en met rekenen hebben we gerekend me geld en 
sommen gemaakt tot 20, welke 'makkelijke' som kun je gebruiken om 17-5=  uit te rekenen? 
Komende dinsdag is de informatieavond van groep 4, de koffie staat klaar om 19.45 en we starten om 
20.00. We hopen u allemaal te zien. 
 
Groetjes juf Danny en juf Dyonne 
 
Hallo kinderen en ouders van de Elckerlyc, 
 
Ik wil me als nieuwe stagiair even voorstellen aan jullie. Ik ben Celine Ambachtsheer, 
18 jaar en ik woon bij mijn ouders in Roelofarendsveen. Ik ben derdejaars 
Onderwijsassistent. Deze opleiding duurt 3 jaar. In mijn eerste jaar heb ik stage 
gelopen bij de Roelevaer in groep 3 en mijn tweede jaar bij de Kiem in groep 4. Ik 
ben gedurende dit schooljaar te vinden bij de Elckerlyc, waarvan het eerste half jaar 
in groep 4 (op maandag en dinsdag). We zullen als klas hard werken en veel leren. 
Natuurlijk gaan we ook lachen en lol maken want een positieve sfeer vind ik erg 
belangrijk. Ik heb er in ieder geval super veel zin in! 
Groetjes Celine Ambachtsheer.  
 

 

Groep 5: 
Maandag hebben we een oefentoets tafels gemaakt. Het groepsgemiddelde was 23 goede antwoorden. 
We gaan proberen dit steeds te verbeteren. Tijdens de zomervakantie zijn de tafels een beetje 
weggezakt. Om het groepsgemiddelde omhoog te halen zou het fijn zijn als u een paar keer per week de 
tafels met uw kind zou willen oefenen. Alle kinderen hebben een 'tafeltjes-wc-poster' mee naar huis 
gekregen. De tafels 0 t/m 6 zijn al bekend maar nog niet iedereen beheerst ze. Deze week zijn we 
begonnen met de tafel van 7. Dinsdag hebben we onze eerste topotoets gemaakt, de legenda van een 
plattegrond. Iedereen heeft goed opgelet tijdens de les want alle kinderen hadden 10 goede 
antwoorden. Top!! Omdat er na de pauze veel papiertjes van koeken e.d. op  het plein lagen hebben, we 
besloten dat de kinderen het pauzehapje niet meer mee naar buiten nemen maar dat de kinderen na de 
pauze in de klas eten een drinken. Dit voorkomt een hoop rommel op het schoolplein. Woensdag 
aanstaande is de informatieavond. Om 19.15 uur staat de koffie klaar en om 19.30 uur beginnen we. We 
hopen u natuurlijk allemaal te zien!  
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
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Groep 6: 
Deze week is het nog steeds lekker weer, maar gelukkig niet meer zo erg warm in de klas. We 
hebben hard gewerkt aan rekenen, taal en alle andere vakken. Met rekenen werken we met 
verhoudingstabellen. De juf heeft 72 stukjes taart nodig voor de kinderen van de middenbouw. Er 
kunnen 6 stukjes uit één taart. Hoeveel taarten heeft zij in totaal nodig? We zijn ook begonnen met 
Nieuwsbegrip. Nog even niet "groepsdoorbroken", dat doen we volgende week, maar nog even één 
keer in onze eigen groep. Het ging over "The Daily mile". Iedere dag een kwartiertje hardlopen!  
Volgende week beginnen jullie tijdens Aardrijkskunde met Topografie. Én volgende week komt 
meester Walther weer voor de muzieklessen. 
Er is een mail verstuurd naar alle ouders van groep 6. Het onderste deel van de tekst met de namen 
en het 06 nummer van de ouders van Marin zijn weggevallen. Die verstuur ik alsnog per mail. 
Woensdag 7 september: Informatieavond. Inloop met koffie en thee vanaf 19.15 uur. We starten om 
19.30 uur. U bent van harte welkom! 
Huiswerk: inleveren dinsdag 6 september, stencil rekenen. 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
 

 

Groep 7: 
We zijn nog maar net begonnen, maar het lijkt of wij al weken met elkaar groep 7 zijn! We gaan er dit 
schooljaar vooral aan werken, dat we het gezellig hebben met elkaar!  Dat betekent ook met iedereen 
kunnen samenwerken. Met behulp van ijsstokjes waarop de namen zijn geschreven werken we 
regelmatig in tweetallen. De juf trekt 2 stokjes en dit is dan een duo. Zo werk je samen met iemand 
waarvoor je zelf misschien niet zo snel gekozen had. En ook al was het de eerste week dat we dit deden; 
het ging prima! Ook zijn we begonnen met 'lezend de wereld rond'. We hebben opgezocht hoe groot een 
rondje om de aarde is. Elke bladzijde telt als een kilometer. Elke maandag tellen we de bladzijden die de 
afgelopen week gelezen zijn, bij elkaar op. Na hoeveel weken hebben wij het eerste rondje aarde 
gelezen? Aanstaande dinsdag is de eerste muziekles van meester Walther. Ook is dinsdag onze 
huiswerkdag. Nog veel meer informatie over het schooljaar groep 7, met onder andere het 
verkeersexamen en de entreetoets, gaan wij vertellen tijdens onze informatieavond. De koffie en thee 
staan klaar om 19.30, om 19.45 beginnen we. We hopen veel ouders te mogen begroeten. Tot dan. 
Huiswerk: dinsdag 6 september: Topo 1: Europa. 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
 

 

Groep 8: 
Ook de tweede week is voorbij gevlogen. Er heerst een gezellige werksfeer in de klas. Dat is erg fijn. De 
leerstof van groep 8 wordt goed opgepikt. Deze week is ook de ondersteuning van juf Brigitte weer 
begonnen. 
Op vrijdagochtend is er een mevrouw van bureau Halt geweest met een voorlichting over groepsdruk. 
We hebben hier veel van geleerd! 
De muurkranten over Goede Doelen zijn af en gepresenteerd in de klas. Ze hangen nu in de school. 
Volgende week donderdag 8 september heeft groep 8 de informatie avond. De koffie staat om half acht 
klaar, we starten in de klas om kwart voor acht. Het zal die avond voornamelijk gaan over de verwijzing 
naar het voortgezet onderwijs. 
Fijn weekend, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 
 
Huiswerk:  
Woensdag 7-9: Topo hoofdstuk 1, Zuid-Amerika 
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De jarigen: 
7 Sebastiaan Brandse 7 

9 Doutzen Abeln 4 

Van harte gefeliciteerd! 

 
In gesprek met je puber…Hoe? 
 

 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in Kaag en Braassem de cursus Beter 
omgaan met pubers voor ouders van kinderen van 12-18 jaar. 
 
Wat verandert er allemaal in de puberteit? ‘Mijn puber 
wordt steeds brutaler en lijkt niet meer te luisteren naar wat 
ik zeg…Wat kan ik doen?? ‘Hoe blijf ik in contact met mijn 
puber en hoe voorkom ik ruzies? 
In de cursus ‘Beter Omgaan met Pubers’ wordt ingegaan 
op deze vragen. Het is bedoeld om ouders een steuntje in 
de rug te bieden in deze soms lastige fase. In deze cursus 
krijg je informatie over de veranderingen in de puberteit, de 
ontwikkeling van het puberbrein, over luisteren, praten en 
overleggen met een puber maar ook hoe grenzen te 
stellen. 
 
Is jouw kind een (beginnende) puber, dan is deze cursus 
iets voor jou! 
  
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur en start op woensdag 7 september 2016 
(19.30-21.30 uur) in het CJG Kaag en Braassem, Schoolbaan 2b te Roelofarendsveen. 

De cursuskost € 30,- per persoon. (Ouder)paren krijgen 10% korting. Aanmelden via www.cjgcursus.nl.  

 

Meer informatie en aanmelding CJG cursussen 
Website: www.cjgcursus.nl 
E-mail: info@cjgcursus.nl 
Telefoon:  088 254 23 84 
 @ cjgcursus 
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