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Algemene informatie: 

 

‘Andere schooltijden’. 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een uitnodiging voor een informatieavond “andere 
schooltijden” op woensdag 14 februari 2018. 
Tijdens deze avond zullen Ton Kuiters (directeur) en Erwin Lebbink (lid van de werkgroep) u 
informeren over het voorstel tot invoering van andere schooltijden, dat binnenkort aan de GMR ter 
goedkeuring/instemming wordt voorgelegd.  
Tijdens deze avond is een afvaardiging van de MR - oudervertegenwoordigers van de Elckerlyc 
aanwezig.  
Namens de Elckerlyc vertegenwoordigen Annelies Castelijn, Sander van der Meer en Jaap Kooistra de 
ouders in de MR. 
Wij zien u graag op woensdag 14 februari 2018. 
 
Oudercafé. 
Donderdagavond vindt het oudercafé plaats. Het belooft interessant te worden! 
 
Ziekmeldingen. 
Ik verzoek u ziekmeldingen vóór 8.15 uur te doen. Later ingesproken berichten worden niet altijd 
opgemerkt omdat iedereen dan al naar de groep of andere werkplek zijn. Soms moet u even geduld 
hebben voor het achterlaten van het bericht. We hebben maar één lijn voor de voicemailberichten. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  05-02 SMT vergadering (10.30 uur). 

dinsdag  06-02 * 

woensdag  07-02 * 

donderdag  08-02 Oudercafé. 

vrijdag  09-02 Verzending nieuwsbrief nummer 22. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij voor het laatst gewerkt over het thema "Robots".  
De komende weken staat het thema "Bouwen" centraal. Wij zullen veel gaan bouwen met blokjes, 
lego, constructie en overige materialen die daarvoor geschikt zijn. 
Groep 1/2B is afgelopen maandag bij de bejaarden geweest om liedjes te zingen. Het was erg 
gezellig en een groot feest. 
De kinderen van de groepen 2 hebben allemaal een oproep van de schoolarts gehad. De tijden zijn 
ook bij de leerkrachten bekend. 
De letter van de week is de f van fiets. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
In groep 1/2A is Teun deze week begonnen. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Met lezen en schrijven hebben wij de sch- en -ng geleerd. Ook zijn wij bezig met het leren lezen van 
hoofletters in zinnen. Met rekenen zijn wij het optellen en aftrekken tot en met 10 heel goed aan 
het oefenen. Het helpt enorm wanneer alle splitsingen lekker vlot in het hoofd zitten! Bij de 
splitsing van 8 in bijvoorbeeld 1 en 7 kun je de volgende vier sommen maken: 7+1=8, 1+7=8, 8-7=1 
en 8-1=7. Ook hebben wij gerekend met en over geld. Welke munten en briefjes zijn er allemaal, 
hoe kun je gepast betalen en heb je liever vier munten van 1 euro of één briefje van vijf euro? 
Hmmm... 
Vrijdagmiddag 13 februari vieren wij carnaval. Afgelopen week hebben wij al lekker gedanst en 
gehost op onze favoriete carnavalskraker. De kinderen van groep 3 kunnen wel een feestje 
bouwen! 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
Deze week hebben we weer hard gewerkt. Met spelling hebben we de laatste categorie geleerd, 
het achtervoegsel. Dit zijn woorden die eindigen op -ig en -lijk.   
De muizenhuizen van groep 4B worden steeds mooier! Er is hard aan gewerkt en er wordt zelfs aan 
de kleinste details gedacht, ontzettend leuk! Groep 4A wil ook muizenhuizen gaan maken. Zouden 
jullie allemaal klein, kosteloos materiaal mee willen nemen om mee te knutselen?  
 
Het bezoek aan museum Volkenkunde van groep 4A was geslaagd. De kinderen hebben veel 
geleerd en het was leuk georganiseerd!  
Volgende week dinsdag komt de nieuwe stagiaire van groep 4B voor het eerst. Ze heet juf Claudia. 
We kijken ernaar uit dat ze komt!  
 
Groetjes de juffen van groep 4. 
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Groep 5: 
De griepepidemie is zeker niet stil aan groep 5 voorbijgegaan. Nadat een groot deel van de 
kinderen ziek was geweest, was het de beurt aan meester Raoul om in bed te blijven. Nu viel juf 
Clara niet alleen in voor juf Yvonne, maar ook voor meester Raoul. Volgende week is echter alles 
weer zoals het moet zijn, want dan is juf Yvonne weer terug en staat zij weer op maandag en 
woensdag voor de klas.  
 
Juf Clara, juf Yvonne en meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we de Citotoets van Begrijpend lezen gemaakt. De kinderen die nog niet klaar 
waren met de toetsen krijgen hier volgende week nog de gelegenheid voor. Dat geldt ook voor de 
andere toetsen die we gemaakt hebben.  
Tijdens spelling hebben we heel veel herhaald. Het caféwoordje, het theewoordje enzovoort. 
We hebben samengewerkt tijdens rekenen met de opdrachten uit het werkboek en ook tijdens 
geschiedenis. We gebruikten de ijsstokjes en die bepalen met wie je werkt. Dat ging fantastisch! 
Het nieuwe onderwerp van geschiedenis is "Industrie in Nederland". We leren over de uitvinding 
van de stoommachine. 
Boekenbeurten: Dunya (5/2), Jorg (6/2), Vinz (7/2), Douae (8/2) en Jamie (9/2). 
Huiswerk: Stencil taal met de persoonsvorm en het onderwerp. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Deze week waren er veel zieke kinderen. We hopen volgende week iedereen weer gezond te zien. 
De afgelopen week zijn de laatste cito-toetsen gemaakt. De resultaten bespreken we bij het tweede 
rapport in maart. Ook zijn we al rustig begonnen om in de carnavalssfeer te komen. Dé hit is 
natuurlijk 'hallo allemaal', maar wij hebben er al meerdere geoefend.   
Afgelopen woensdag hebben we gewerkt in circuitvorm. In kleine groepjes was er steeds een ander 
onderdeel aan de beurt. Zo werd er 'toneellezen' gedaan, gebouwd met rietjes en tegelkruisjes, 
verkeer geoefend, gepuzzeld en natuurlijk waren ook rekenen en spelling in dit circuit opgenomen. 
Weer eens wat anders! 
Aanstaande dinsdag komt onze nieuwe stagejuf Sharon voor het eerst bij ons in de groep. 
Aanstaande donderdag gaan wij kaas maken in de klas. Ook al vind je kaas helemaal niet lekker, 
het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe het gemaakt wordt. 
 
Belangrijke data: 
Vrijdag 9 maart: uiterste inleverdatum docu werkstuk 2 (de eersten zijn al binnen!) 
Di 17, woe 18 en don 19 april maken wij de Cito Entreetoets (gelijktijdig met de Cito Eindtoets voor 
gr 8). Het zou fijn zijn als er die ochtenden geen afspraken zijn voor ortho, dokter, tandarts, etc. 
 
Huiswerk: 
Ma 5 feb: topotoets Groot Brittanië en Ierland 
Boekenbeurten: Luke, Rowan, Charlie en Renée (+de boekenbeurten die door ziekte zijn vervallen) 
 
Fijn weekend allemaal, juf Marja en juf Marian 
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Groep 8: 
Afgelopen maandag zijn er 2 oud-leerlingen langs geweest om in de klas een les ANW (Algemene 
Natuur Wetenschappen) te geven. Er werd een les over ijs gegeven. Wat is ijs en hoe kun je het zelf 
maken. Het liep in de les niet helemaal zoals het moest, het ijs leek meer op een milkshake. Ook 
lekker. Ter afsluiting kreeg iedereen een ijsje.  
Voor docu zijn we begonnen aan het IK-werkstuk. Een werkstuk over jezelf, over je familie, je 
hobby’s en je toekomstplannen.  
Ook zijn we inmiddels al aan het oefenen voor het carnavalsfeest.  
Op dit moment werken we ook in groepjes aan het thema “Weer en Klimaat”. Best moeilijk af en 
toe, maar we doen ons best! 
Met rekenen zijn we bezig aan deel B. Dat betekent dat per hoofdstuk een bepaald onderdeel 
geoefend wordt. Nu is dat “Getallen en bewerkingen”. Ook de bijbehorende toets gaat dan 
uitsluitend over dat onderdeel. 
Op woensdag gaan we oude reken cito’s oefenen. Op vrijdag oefenen we met oude begrijpend 
lezen cito’s. 
Boekenbeurten: 
Maandag 05-02: Sofie 
Dinsdag 06-02: Nick 
Woensdag 07-02: Zoë 
Donderdag 08-02: Daan 
Vrijdag 09-02: Kendahl 
Huiswerk: 
Woensdag 07-02: Toets aardrijkskunde H4 ‘Een land vol tegenstellingen’ 
 
Fijn weekend allemaal, groeten van juf Henriëtte en juf Joukje 

 

De jarige(en): 
2 Sara van der Kamp (2006) 8 

2 Fien Rotteveel (2009) 5 

4 Tino Hoogenboom (2013) 1/2C 

4 Jessey Walraven (2013) 1/2C 
 

 

Ingezonden berichten: 
Informatieavonden over geld. 
In de week van het geld, 12 t/m 16 maart 2018, leert de jeugd hoe om te gaan met geld. Als ouder(s) kun 
je jouw kind(eren) daarin begeleiden, maar hoe doe je dat? Het CJG Kaag en Braassem organiseert om die 
reden in samenwerking met diverse partners twee informatieavonden voor de ouders. 
Maandag 12 maart 
Thema: “Gratis bestaat niet” 
Speciaal voor ouders van kinderen tussen de 8 en 14 jaar. 
Donderdag 15 maart 
Thema: “18+ wat verandert er?” 
Speciaal voor ouders van en jongeren tussen de 16 jaar en 18+. 
Programma: 
19.15  Inloop met koffie/thee 
19.30  Gastdocenten in “financiële zaken”   
20.15   Pauze met de informatiemarkt 
20.45  Gastspreker: Patrick Wessels, consumenten psycholoog 
21.15  Gelegenheid tot stellen vragen  
Locatie: Rabobank, Het Oog 1, Roelofarendsveen 
Deelname is gratis! Meld je aan via: info@zevensloten.nl   

 

 

 


