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Algemene informatie: 

 
Ouderbijdrage 2018-2019. 
Bij deze nieuwsbrief treft u een brief aan m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Wij stellen het zeer op 
prijs indien u uw betaling zou willen doen. Het geld wordt gebruikt voor allerlei feesten en activiteiten 
op school. Zonder uw bijdrage kunnen wij veel minder doen. 
Alvast dank namens de kinderen van onze school! 
Kinderraad. 
Op de Elckerlyc hebben we een Kinderraad. De eerste bijeenkomst is 14 november. Zo'n bijeenkomst 
duurt meestal een uur. Vanuit de groepen worden ideeën verzameld en besproken. Ideeën over 
bijvoorbeeld Kerst, Lentefeest, schoolreisjes, aankleding in de school enzovoort. 
Elke jaar is er een nieuwe samenstelling van leden.  
Van de week hebben de groepen 4 t/m 8 hun klassenvertegenwoordiger voor de kinderraad gekozen. 
Wie het is geworden kunt u in het stukje van de groep lezen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

           
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
       
 
                                                                                                        
 
 
Weekagenda: 

 
maandag  12-11 Adviesgesprekken groep 8. 
dinsdag  13-11 * 
woensdag  14-11 Adviesgesprekken groep 8. 
donderdag  15-11 * 
vrijdag  16-11 Verzending nieuwsbrief nummer 11. 

 

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

Nieuwsbrief nummer 10 
Schooljaar 2018 -2019  

We zijn inmiddels twee weken bezig met de 
omgangsregels.  

Volgende week besteden we aandacht aan de regel: 

Ik kan helpen en hulp vragen 

Hierbij bespreken we de volgende punten: 

Ik zorg voor de ander 

Ik troost de ander 

Ik vraag: zal ik je helpen? 

Ik leg de ander iets uit 

Juf Anika, gedragsspecialist 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Het thema beroepen is inmiddels in volle gang. Deze week zoemen wij in op het ziekenhuis en de 
beroepen die daar te vinden zijn. 
Afgelopen woensdag zijn wij de dag begonnen met het Nationaal Schoolontbijt. Wat was het 
gezellig en ontzettend lekker. Wij hebben ons verbaasd over hoeveel de kinderen kunnen eten. Fijn 
dat het gezond en verantwoord was. 
De letter van de week is de s van som. Spulletjes voor de lettermuur/letterkast zijn van harte 
welkom. 
Alvast voor in de agenda: 
Op maandag 19 november gaat groep 1/2A naar de Hortus, op vrijdag 23 november is groep 1/2B 
aan de beurt en op maandag 26 november mag groep 1/2C meedoen met het programma "Stoer 
en zacht". 
Brieven voor het vervoer zijn inmiddels meegegeven. Denkt u aan het invullen en teruggeven. Ook 
als u niet kunt rijden. 
Zodra de rijouders bekend zijn, zullen wij een schema met indeling van de auto's maken. 
Woensdag 14 november is het weer speelgoeddag. De kinderen mogen deze dag hun eigen 
speelgoed meenemen. 
 
Fijn weekend allemaal. 
 De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
We hebben afgelopen woensdag genoten van een heerlijk schoolontbijt. Wat is er gesmikkeld zeg! 
Vaders van Floor en Luna en moeders van Emma en Faye hartstikke bedankt voor jullie hulp! De 
kinderen hebben voorafgaand aan het ontbijt overigens zelf de groepjes klaargezet. Ze mochten 
zelf de groepjes kiezen. Enige voorwaarde; iedereen moest zich er happy bij voelen. een pittige 
opdracht, maar wat hadden ze dat snel en knap gedaan. Complimenten.  
Afgelopen week hebben wij hard gewerkt aan het afronden van kern 3 van VLL. De introductie van 
kern 4 hebben wij gedaan aan de hand van het verhaal 'Lollig!' De informatiebrief over de nieuwe 
kern heeft u inmiddels via de mail ontvangen. Deze week hebben wij de letters w van wip en o van 
zon geleerd.  
Met rekenen hebben we het onder andere over handig rekenen. We maken dan groepjes van 5. 
Deze "vijfstructuur" vinden we ook terug op ons rekenrek en in eierdozen. Handig, dan hoeven we 
alle kralen en eieren niet steeds een voor een te tellen! Ook blijven we oefenen met de bussommen. 
Goed opletten of het nou erbij of eraf is.  
Wij zijn in de groep ook gestart met de eerste les van 'Kriebels in je Buik'. Deze eerste les ging over 
de verschillen tussen jongens en meisjes. Interessant! 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 
Groep 4: 
Dinsdag kwam hond Fien met zijn baasje Hanneke bij ons op bezoek, het was leerzaam en gezellig! 
Wist u dat een hond vijf nagels aan z'n voorpoot heeft en vier aan z'n achterpoot? De kinderen 
mogen het werkboekje over 'ik wil een hond' verder thuis afmaken. 
Woensdag hebben we gesmuld van het Nationale Schoolontbijt, heerlijk en wat gezond! We keken 
best nog even raar op toen er toch zeker vijf vingers de lucht in gingen bij de vraag: "Wie komt er 
weleens zonder ontbeten te hebben op school?"  Terwijl het toch zo belangrijk is om met genoeg 
'benzine' aan het werk te gaan! 
Met rekenen zijn we gestart met blok 3 en ook met taal zijn we begonnen met het nieuwe thema 
'klein’, een klein hondje hoeft niet altijd jong te zijn (dat noem je dus een pup)! De kinderen hebben 
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vandaag de woordenschatwoorden mee naar huis gekregen. Probeer er thuis af en toe eens mee te 
oefenen. Met rekenen hebben we vandaag de uitleg gehad over de tafel van 5. We zijn verder 
gegaan met de les van kriebels in je buik, dit was best grappig en tegelijkertijd erg leerzaam!  
De klassenvertegenwoordiger is Manou, de reserve is Ilyas. Met de klas kunnen we ideeën 
bedenken die besproken worden in de kinderraad. De klassenvertegenwoordiger mag bij deze 
vergadering zijn.  
 
Fijn weekend, groetjes de juffen! 
 

 
Groep 5A en 5B: 
Na een periode met veel toetsen genieten we nu van een aantal toetsloze weken! We hebben deze week veel 
in De Werelden gewerkt. Dit is een verrijkingsprogramma waar de kinderen voor zowel taal als rekenen 
zelfstandig kunnen oefenen. Ze werken op hun eigen niveau, adaptief, en oefenen de onderdelen waar ze 
minder goed in zijn. Ook komen nieuwe dingen aan bod.  
Met rekenen is het klokkijken nog lastig. Optellen en aftrekken tot 100 kost veel kinderen moeite. Het is goed 
om dit thuis te blijven oefenen.  
We gaan volgende week verder met de leesbeurten. Leuk om te zien dat de kinderen echt proberen om het zo 
goed mogelijke doen!  
De tafel van 8 staat volgende week centraal, die kan dus weer geoefend worden! 
Volgende week vrijdag, 16 november, gaan we lootjes trekken op school. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Deze week kwam de regel "Ik kan aardig doen" nogmaals aan bod. Daar hebben we natuurlijk 
allerlei manieren voor bedacht. We kunnen rustig iets zeggen, vriendelijk doen, zeggen wat we leuk 
vinden en elkaar complimenten geven. Vrijdag hebben we extra ons best gedaan. Tenminste 3 
complimentjes geven onder schooltijd. Maar het mag natuurlijk ook op andere dagen. Ouders 
vinden het ook leuk op een complimentje te krijgen. Succes!  
De juffen horen het volgende week graag. 
Op vrijdag was onder andere de tafel van 8 aan de beurt om op te zeggen bij de juf. Volgende week 
nog de tafel van 9. Succes nog met oefenen! 
We hebben met elkaar iemand gekozen voor de Kinderraad. Het is Quinten geworden. Dana is 
reserve. Gefeliciteerd en succes! Volgende week woensdag is de eerste vergadering van de 
Kinderraad. 
De leesbeurten zijn volgende week nog voor: Evy (12/11) en Lana (13/11). En dan is iedereen aan 
de beurt geweest. Goed gedaan allemaal. Na de kerstvakantie gaan we starten met de 
boekenbeurten. 
Huiswerk: inleveren dinsdag 13 november stencil alfabetische volgorde. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Wij hebben afgelopen woensdag heerlijk ontbeten tijdens het schoolontbijt. Daarna kon er weer 
hard gewerkt worden!  
We zijn begonnen met een nieuw taalhoofdstuk; Licht, een nieuw rekenblok en alle gedichten zijn 
klaar. Op naar de rapporten! 
Volgende week beginnen wij met de bedrijvendag! Wij verwachten iedereen om 8.15 op school met 
de fiets, eten/drinken en het programmaboekje. We hopen op goed fietsweer en een leerzame dag! 
Vrijdag gaan we de lootjes voor de sinterklaassurprises trekken. Denk alvast na over de 
cadeauwensen, €5 mag het cadeautje kosten. 
Huiswerk: 
Di 13 nov: topotoets 3 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja. 
 

 
Groep 8: 
Op woensdag hebben we meegedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. We hebben heerlijk samen 
gegeten! 
Deze week zijn we naar het Boerhaave museum in Leiden geweest. Het thema was gezondheid en 
ziekte, vroeger en nu. Met bijbehorende workshop en een rondje door het museum met 
opdrachtjes. Het was erg interessant. We bedanken alle ouders die de groep begeleid hebben! 
Aanstaande maandag doet de groep mee aan de bedrijvendag hier in de gemeente. De details 
vindt u in de mail. Er is die dag geen gym voor groep 8 en de kinderen worden al om 08.15 uur op 
school verwacht met een goed werkende fiets. 
Luna gaat ons vertegenwoordigen in de kinderraad. Daar zijn we superblij mee. Kim en Loïs zijn 
reserve. 
Maandag en woensdag zijn de adviesgesprekken voor onze groep. We hopen u dan allemaal te 
zien. 

 
Fijn weekend, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 
De jarige(en): 
10 Lennard Groot (2008) 7 
11 Elize van Harten (2009) 6 
11 Wessel van der Kwaak (2010) 4 
12 Lana van der Heijden (2009) 5B 
12 Storm van der Heijden (2009) 5A 
12 Stella van Wijck (2008) 7 
15 Jay van Ruiten (2010) 5B 
16 Mathis Harteveld (2010) 5A 
16 Boaz van der Hoorn (2012) 1/2B 
17 Faya Smeele (2011) 4 

 

 
 

 

 


