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Algemene informatie: 

 

Griep. 
Helaas is de griepperiode nog niet voorbij. Afgelopen weken was wederom een flink aantal kinderen 
ziek. Ook het lerarenkorps ontkwam er niet aan. Gelukkig hebben we enkele collega’s bereid 
gevonden om extra te werken of van groep te ruilen. Hierdoor hoefden we geen groepen op te delen 
of zelfs naar huis te sturen. (Dat laatste proberen we echt altijd te vermijden). 
 
Vakantierooster 2018-2019. 
Bij deze nieuwsbrief zit het vakantierooster voor volgend schooljaar gevoegd. Dit rooster geldt voor 
alle scholen van SSBA. Voor de zomervakantie wordt dit schema nog aangevuld met studiedagen. 
 
Koningsspelen 2018. 
Bij deze nieuwsbrief zit een oproep voor hulpouders i.v.m. de Koningsspelen. Kunt u ons helpen? 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             

Beste ouders/verzorgers, 

Vrijdag 20 april zijn de koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8 bij de sportvelden van DOSR en WVC. 
Wij zijn dit jaar op zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om bij deze sportdag te komen 
helpen. De taak die we deze ochtend hebben is het begeleiden van atletiek onderdeel of een spel. De 
ochtend start om 8:30 uur met een korte briefing waarna we om 8:45 uur naar de velden lopen. 
Rond 13:00 uur is de sportdag afgelopen. 

Lijkt het u leuk om ons deze ochtend te komen helpen? Stuur dan een email naar 
noortjevanhaestregt@ssba.net . 
 
Met sportieve groet, 
Koningsspelen commissie 
 
 
 
 

 
Weekagenda: 

 

maandag  02-04 Vrij: Tweede Paasdag. 

dinsdag  03-04 Teamvergadering na schooltijd. 

woensdag  04-04 Schoolvoetbaltoernooi vanaf 9.00 uur. 

donderdag  05-04 * 

vrijdag  06-04 Verzending nieuwsbrief nummer 29. 

 

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

Groep 1/2A, B en C: 
Afgelopen week zijn wij nog bezig geweest met het thema 'Lente/Pasen'. Wij hebben bloesem 
geverfd en vrij geknutseld rondom het thema lente. Woensdag hebben wij een geslaagde grote 
rekendag gehad, met leuke spelletjes en activiteiten. Hulpouders, bedankt! Donderdag hebben wij 
paaseieren gezocht en gevonden, en er stiekem van gesnoept. 
Na het paasweekend starten we met het thema 'Sprookjes'. De letter van de week is de letter 'd' 
van 'daan'. 
In groep 1/2B is Jill van der Meer gestart. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Skills 
De afgelopen week zijn ook wij hard aan de slag gegaan met het samenstellen van ons ideale 
schoolplein. We hebben kritisch nagedacht of er wel genoeg verschillende speeltoestellen aanwezig 
zijn en over de veiligheid nagedacht. De komende week zullen wij de skill 'kritisch en creatief 
denken' afsluiten in de eigen groep. 
 
Fijn weekend! 
De juffen 

 

Groep 3: 
Alle invallers hartelijk dank! 
Alvast voor in de agenda: woensdag 23 mei staat er een excursie op het programma naar 
kinderboerderij Zegersloot in Alphen. Van 10.45-12.15 uur zullen wij het schapenscheerdersfeest 
vieren. Wij doen alvast graag een beroep op uw hulp. Meer info volgt later. 
Om alvast in de stemming te komen, hebben wij vandaag paaseitjes gezocht en lekker opgegeten. 
Ouderraad bedankt!  
 
Wij wensen iedereen een lekker lang en heel gezellig Paasweekend! 
Juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
Deze week hebben we de spellingsregels nog eens geoefend. Met taal hebben we het gehad over 
bepaalde gebruiken in andere landen. Erg leuk om de verschillen te benoemen en te bespreken.  
Volgende week zijn Yara en Dyon aan de beurt om hun boekenbeurt te doen, in groep 4b zijn dat 
Kick en Wick. Fijn om te merken dat iedereen het zo goed thuis oefent! 
 
We wensen iedereen een gezellig Paasweekend toe! 
De leerkrachten van de groepen 4. 
 

 

Groep 5: 
De grote rekendag was erg leuk. We hebben veel soorten sommen gemaakt.  
Verhuizen is een klus, maar met een goede planning zal het altijd lukken. 
Maandag 9 april staat de volgende topo-toets op het programma.  
Nu zijn de grote wateren van Nederland aan de beurt. Het huiswerk hiervoor is donderdag 
meegegeven. 
Maandag 2 april is er uiteraard geen les i.v.m. 2e paasdag. 
 
Fijne paasdagen! 
Juf Yvonne en meester Raoul 
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Groep 6: 
Skills creatief denken en probleem oplossen. 
Deze week hebben we gesproken over alle materialen die mee de klas in worden genomen. 
Bijvoorbeeld spinners, knikkers, knuffels, "squishy", kneedgum en putty slime. Het lukt daardoor 
soms minder goed om onze aandacht bij het werk te houden. Wat nu? Mogen we dan helemaal 
niets meer meenemen? We hebben met elkaar een oplossing bedacht. De knikkers zijn bijvoorbeeld 
om buiten mee te spelen. De knikkers blijven in onze tas of jas of in het bakje van de juf. Een 
squishy gebruiken we alleen als we het nodig hebben om ons beter te concentreren. Het is handig 
dat de squishy niet te groot is, zodat het nog precies in ons laatje past. Verder laten we speelgoed 
en bijvoorbeeld kneedgum thuis, tenzij er op school om gevraagd wordt.  
We hebben woensdagochtend geweldig ons best gedaan om er iets moois van te maken tijdens de 
Grote Rekendag. We gingen zogenaamd verhuizen. Hoe ga je dat aanpakken? Wat heb je nodig? 
We hebben bijvoorbeeld uitgezocht hoeveel materialen er in een schoenendoos passen. Dan mocht 
het niet meer wegen dan een kilo. We hebben ook uitgeprobeerd hoeveel schoenendozen er weer 
in een verhuisdoos passen, hoeveel verhuisdozen er in een boedelbak kunnen en hoeveel 
verhuisdozen je nodig hebt voor alle materialen van de klas. De tafels en stoelen hebben we maar 
niet in een verhuisdoos gestopt. Die konden we zelf wel tillen. We hebben ook nog 10 verhuistips 
bedacht. Bijvoorbeeld: Eerst opruimen en dan inpakken! Let op de breekbare dingen! Vraag 
vrienden en familie om hulp en nog veel meer. 
Knap gedaan allemaal! 
Huiswerk: donderdag 4 april: stencil spelling grammatica. 
 
Geniet van een lekker lang Paasweekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Woensdag hadden we grote rekendag. We zijn heerlijk bezig geweest met verhuisdozen. Naast 
allerlei meetactiviteiten hebben we ook gekeken hoe snel je een verhuisdoos in én uit kan vouwen 
en of je er zelf in past! Het was een leuke ochtend met afwisselende activiteiten. Ook zijn we 
allemaal wéér geslaagd voor een oefenexamen verkeer! Volgende week oefenen we de laatste en 
dan is het donderdagochtend tijd voor het enige echte verkeersexamen 2018! Succes met oefenen. 
Volgende week gaan we ook oefencito ‘s maken voor de Cito Entree en de eerste spreekbeurten 
staan op de planning. Neem dus genoeg tijd om uit te rusten dit weekend, daarna gaan we keihard 
aan de slag! 
Donderdag 12 april hebben we een voorstelling in Rijpwetering samen met groep 8. Hiervoor 
hebben we ouders nodig die ons willen vervoeren.  
 
Huiswerk: 
- di: A ‘kunde toets H 6 
- Spreekbeurten voor: Loïs, Lisa, Bregt en Chris 
- oefenen verkeersexamen 
 
Skills: 
Wij zijn begonnen aan het ontwerpen van een nieuw schoolplein. Er zijn al heel leuke ideeën 
bedacht en uitgewerkt. Ook werd er goed aan de jonge kinderen en oudere kinderen gedacht. 
Alleen het budget wordt nog wel een dingetje.....Jullie bedenken wel erg gave dingen! 
 
Geniet allemaal van het lange paasweekend en veel plezier op 1 april, juf Maria en juf Marian. 
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Groep 8: 
Deze week zijn we begonnen met het lezen van de musical. Iedereen was razend enthousiast. 
Groep 8 kan niet wachten om op het podium te gaan oefenen. Dat belooft wat….  
Als we de musical helemaal gelezen hebben gaan de juffen nadenken over de rolverdeling. 
Op woensdagochtend deden we mee aan de Grote Rekendag. We gingen samen aan het werk met 
o.a. verhuisdozen en rolmaatjes. Ook deden we allerlei rekenspelletjes zoals sudoku’s.  
Volgende week woensdag doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi. Dit wordt gehouden op de 
velden van WVC en DOSR, vanaf 9.00 uur. Komt u ons aanmoedigen? De tenues gaan al op dinsdag 
mee naar huis. We willen ze graag na het toernooi weer gewassen terug. 
Op donderdagochtend 12 april gaan we, samen met groep 7, naar de voorstelling: Het koffertje 
van Ida Vos. Deze voorstelling is in het Dorpshuis van Rijpwetering en begint om 9.30 uur. We 
zoeken ouders die ons ernaartoe willen rijden. Heeft u tijd en zin, geef u dan op bij een van de 
juffen. 
Skills: 
We zijn inmiddels al druk bezig met het ontwerpen van een ‘groen’ schoolplein. Ook wordt bekeken 
wat je dan nodig hebt, wat de voor- en nadelen zijn en wat het kost. 
Best lastig nog om met allerlei verschillende factoren rekening te houden. 
 
Fijne Paasdagen, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
Maart 
31 

 
Ashraf Belkasmi (2006) 

 
7 

April 
1 

 
Britt van Seggelen (2009) 

 
5 

3 Kamal Essakali (2009) 5 

3 Jort van Klink (2013) 1/2B 
 

 
 

 


