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Algemene informatie: 

 

Eindtoets 2017. 
Donderdag hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de eindtoets meegekregen. De groep heeft 
een gemiddelde score van 536,8 behaald. Dit is 1,2 punten boven het landelijk gemiddelde van 535,6. 
Een prima resultaat. We zijn trots op onze “groep-achters”! 
 
Schoolkamp. 
Volgende week gaan we met groep 8 op schoolkamp.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn vrij. De kinderen van groep 5 t/m 7 gaan gewoon naar school, 
maar hebben een ander leerkracht voor de groep staan dan gebruikelijk (ma, di, woe): 
Groep 5: Yvonne, Yvonne, Aukje 
Groep 6: Heleen, Douwina, Douwina 
Groep 7: Ester, Danny, Heleen 
Na de kampdagen zijn alle kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart. 
 
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 (waarschijnlijk in de Tweesprong).  
 
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! 
 

Gr 1a roze-rood Gr 4 kleurrijke kleding 

Gr 1b oranje-bruin Gr 5 jongens: blauw,  
meisjes:  roze 

Gr 2 groen Gr 6 zwart/wit 

Gr 3a rood-zwart Gr 7 geel-rood 

Gr 3b blauw-roze Gr 8 spijkerbroek 
hoodie/capuchontrui 

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

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
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Weekagenda: 

 

maandag  22-05 Kamp groep 8, onderbouw vrij. 

dinsdag  23-05 Kamp groep 8, onderbouw vrij. 

woensdag  24-05 Kamp groep 8, onderbouw vrij. 

donderdag  25-05 Alle groepen vrij    Hemelvaartsdag. 

vrijdag  26-05 Alle groepen vrij. 

Maandag 29-05 ’s Avonds: bijeenkomst GMR. 

Dinsdag 30-05 Dansdag! 

Woensdag 31-05 * 

Donderdag 1-6 * 

vrijdag 2-6 Verzending nieuwsbrief 35. 

 
Informatie vanuit de groepen: 

 

 

Groep 3A en 3B: 
Met VLL zijn wij alweer aangekomen bij de afronding van kern 10. Met rekenen hebben wij blok 3 
afgerond met de rekentoets. Blijf goed oefenen met de erbij en eraf sommen tot en met 10. Deze moeten 
we bijna kunnen dromen. De kinderen die enige tijd geleden hebben meegedaan met de Kangoeroe 
rekenwedstrijd zijn dinsdag door juf Ester in het zonnetje gezet. Deze kinderen hebben allemaal een 
oorkonde, een aardigheidje en een kleine cadeautje voor de klas gekregen. Hartstikke leuk! 
We zijn gestart met de skill creativiteit. Groep 3a werkt komende periode over Mondriaan en groep 3b 
zal zich verdiepen in het werk van Keith Haring. Uiteraard doen wij hierbij een beroep op onze eigen 
schilder- en tekenkunsten. Ook de aankomende dansdag op dinsdag 30 mei staat vol in het teken van 
creativiteit. In de vorige nieuwsbrief heeft u hier al meer over kunnen lezen. Probeert u rekening te 
houden met de kleding? Voor groep 3a is de kleurkeuze rood-zwart en voor groep 3b blauw-roze. Alvast 
bedankt! Komende week zijn de kinderen de hele week vrij. Rust lekker uit, want na de vakantie beginnen 
de laatste loodjes ineens wel heel erg dichtbij te komen. We zijn al voorzichtig begonnen met de eind 
toetsen van groep 3. Na de vakantie gaan we daarmee verder. 
 
Fijne vakantie allemaal! 
Juf Ester, juf Nelleke, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 1 / 2 A en B: 
Volgende week zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Op maandag 29 mei gaan wij weer lekker fris van start. 
Die week beginnen wij met het werken over schilderen en kunst in het kader van de 21st century skill 
creativiteit. 
Ook hebben wij op dinsdag 30 mei een dansdag. Denken jullie nog even aan de kledingvoorschriften die 
staan in het algemene stuk. Wij sluiten de dag af met een spetterend optreden. Daarbij is iedereen van 
harte welkom! 
Op woensdagochtend 14 juni vieren wij het prinsen en prinsessen kleuterfeest. Hiervoor hebben wij veel 
ouderhulp nodig. Na de vakantie en het hemelvaartweekend zullen er intekenlijsten bij de groepen 
hangen. De verschillende activiteiten zijn verdeeld over de verschillende lijsten.  
De letter van de week is na de vakantie nog de z van zee. Nemen jullie spulletjes voor in de lettermuur 
mee?  
In groep 1b is Fiene deze week begonnen. Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijne vakantie allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 4: 
Deze week hebben we de toetsen van rekenen en taal gemaakt, goed gewerkt allemaal. Na de 
kampweek/ Hemelvaart starten we met de laatste blokken! Ook beginnen we dan met de CITO toetsen, 
Deze maken we 's morgens als we nog lekker fris zijn!  
Deze week was de tweede week van de tafeluitdaging, vorige week was het groepsgemiddelde 43 
sommen en ons doel voor deze week was 50 sommen. Dit doel hebben we ruim gehaald met een 
groepsgemiddelde van 66! De nieuwe uitdaging is 76 sommen. Gelukkig hebben jullie twee weken de tijd 
om te oefenen, dus dat gaat lukken! 
We zijn gestart met de skill creativiteit. We hebben allemaal een schilder uitkozen en groep 4 heeft Andy 
Warhol, bekend van de popart. We hebben al ontzettend leuke knutsels in deze stijl gemaakt en er 
komen er nog veel meer bij! 
 
Fijne vakantie, groetjes juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
We zijn deze week begonnen met de laatste 21st century skill van dit schooljaar, creativiteit. Bij ons in de 
klas staat de schilder Rembrandt van Rijn centraal. We hebben geleerd wie hij is en dat hij in 1606 in 
Leiden is geboren. Verder heeft hij in Amsterdam gewoond en hier zijn vrouw Saskia ontmoet. De 
kinderen kunnen meer over deze beroemde schilder vertellen. Maandag a.s. blijven alle kinderen over. 
Dit in verband met een middagactiviteit. Maandag en/of dinsdag gaan we knutselen. Als er thuis een 
stofschaar aanwezig is, zou het fijn zijn als deze mag worden gebruikt. De scharen op school zijn niet 
geschikt om stof te knippen. Juf Anika is volgende week mee op kamp. Woensdag is juf Aukje (3b) bij ons 
in de klas. Dinsdag 23 mei hebben we de topotoets ‘Buren’. Vorige week zijn de stencils meegenomen 
naar huis. Jamie, Jorg en Vinz hebben hun spontaan vertellen volgende week. Op dinsdag 30 mei is de 
dansdag op school! 
 
Fijn weekend, 
Juf Yvonne en juf Anika 
 

   
 
 
 

Groep 6: 
Deze week zijn we gestart met onze Skill Creativiteit. Ons thema is Vincent van Gogh. Hebben jullie 
materialen of afbeeldingen van deze kunstenaar? Neem ze gerust mee. We horen deze week alvast 
meer over het leven van Vincent en misschien kunnen we hem ook als inspiratie gebruiken voor onze 
eigen kunstwerken. 
Volgende week is groep 8 op kamp. Dan zijn alleen de groepen 5, 6 en 7 op school. 
Huiswerk: 
Dinsdag 23 mei: Aardrijkskunde Hoofdstuk 7. 
Spreekbeurten: Kim (22/5) en Charlie (26/5) 
 
Prettig weekend! 
Juf José en juf Douwina 
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Groep 7: 

Volgende week gaan juf Marian en juf Marja mee op schoolkamp. Op maandag komt juf Ester in de 
groep, op dinsdag juf Danny en op woensdag juf Heleen.  
Maandagmiddag hebben jullie gym i.p.v. dinsdag. Ook op dinsdag maken jullie de topotoets van Noord 
Europa. Het worden vast gezellige dagen. Het is een korte week want donderdag en vrijdag zijn vrije 
dagen. Na het weekeinde gaan we weer verder met de spreekbeurten van Roel, Milou, Daniel en Nick. 
Dinsdag 30 mei is een Dansdag.  

We verdiepen ons in Picasso, proberen hem na te doen op allerlei creatieve manieren. Aan het einde van 
deze skill hopen we een mooie tentoonstelling neer te zetten en kunt u ons alles vragen over de 
Kunstenaar.  

Een fijn weekeinde en wij zien jullie weer na de korte Hemelvaart vakantie,  
juf Marja en juf Marian. 

 
 
 
 

Groep 8: 

Deze week kregen we voor het laatst een les drama van de moeder van Olivia. De kinderen oefenden 
o.a. hun eigen rol van de musical. Met de nadruk op hoe je die persoon speelt. 

Donderdagmorgen hebben we de cito eindtoets met de kinderen besproken en daarna kon de uitslag 
van de cito mee naar huis. De meeste kinderen waren heel blij en wij ook! 
Daarna hebben we de liedjes voor de musical geoefend. 
Vrijdagmorgen weer fijn gerekend en taal gemaakt. Vrijdagmiddag hebben we het over kamp gehad. 
De slaapkamerindeling, heel belangrijk,  kampliedjes gezongen en verder nagedacht over de invulling 
van de bonte avond.  

We hebben er zin in! 

Maandagmorgen om kwart over acht zien we jullie met al je spullen op school! 

Fijn weekend, juf Joukje en juf Henriëtte 

 

 
 
 
 

 

De jarige(n): 
19 mei Lana Volwater 4 

21 mei Teo Wojno 3A 

23 mei Adam Hashem 1/2A 

24 mei Soufiane Zelliji 7 

26 mei Diego Verdel 6 

29 mei Mads van Klink 1/2B 

30 mei Lex Stap 8 
Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 


