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Nieuwsbrief nummer 16
Schooljaar 2018 -2019

Algemene informatie:
Kerst 2018.
Graag wil ik iedereen bedanken voor het fantastische kerstfeest!
De feestelijke versiering, de prachtige kerststukjes en kerstliedjes voor de ouderen. De heerlijke hapjes
en de mooie kerstkleding op de avond. De gigantische opkomst tijdens het optreden van ons
kinderkoor en onze kerstband.
Dank jullie wel voor jullie inzet en inbreng: kinderen, hulpouders, ouderraadsleden, collega’s,
muzikanten, toeschouwers en toehoorders.
Ik wens jullie allemaal fijne kerstdagen en een goed 2019 toe. Jullie hebben het allemaal ruimschoots
verdiend!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters

Oudercafé 2019.
Beste ouders/verzorgers,
Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse oudercafé op OBS Elckerlyc op donderdag 7 februari. Deze
keer hebben we gekozen voor het thema Kinderen Online. We hebben een gastspreker uitgenodigd
die u meeneemt in de online wereld van kinderen, met de leeftijd 4 tot en met 12 jaar. Onder het
genot van lekkere hapjes en drankjes is er gelegenheid om je mening en ervaringen uit te wisselen.
Het wordt een leuke, positieve avond waarbij we praktische tips ontvangen om kinderen te
begeleiden tot bewuste en kritische gebruikers van nieuwe media. Schrijf het alvast in de agenda! Na
de kerstvakantie volgt nog meer informatie.
Met vriendelijke groet, de werkgroep oudercafé

Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

07-01
08-01
09-01
10-01
11-01
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Naar school.
Bouwvergadering na schooltijd.
*
*
Verzending nieuwsbrief nummer 17.
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Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
De afgelopen week hebben wij de laatste hand gelegd aan de Kerstsfeer in de klas. Met het
knutselen van mooie 3D kerstboompjes en gezellige lampjes, kreeg het Kerstdiner echte Kerstglans.
Ook hebben wij het liedje "In de sneeuw" en "Niets is cooler dan Kerstmis" geoefend en gezongen
op het plein. Ook hebben wij genoten van alle heerlijkheden die jullie meegenomen hebben naar
het diner.
Inmiddels hebben wij vandaag alle spullen opgeruimd, zodat wij na de vakantie kunnen beginnen
met het thema Annie M.G. Schmidt.
Ook krijgen wij dan een nieuwe letter, dat is de e van emmer. Spulletjes voor de lettermuur zijn van
harte welkom.
Groep 1/2A heeft mooie Kerststukjes naar de bejaarden gebracht, wat waren deze mensen hier blij
mee. Dank jullie wel!
Wij wensen jullie hele prettige feestdagen en een spetterend 2019!
De kleuterjuffen

Groep 3:
De laatste loodjes richting Kerst, maar wat hebben we weer een gezellige week met elkaar gehad!
de doelenposter van rekenen hangt weer op de deur en de ouderbrief van kern 6 heeft u via de mail
ontvangen. Verder hebben we heerlijk gezongen, gedanst en geknutseld. Maandag hebben wij
kerststukjes gemaakt, dinsdag hebben we onze potjes omgetoverd tot kerstlichtjes, woensdag
hebben we kerstbomenestafette gedaan met de gym en donderdag was het eindelijk zover... We
hebben een heel gezellig kerstfeest met elkaar gevierd. Iedereen zag er prachtig uit en wat hebben
we gesmuld van de heerlijke hapjes die iedereen had meegenomen. Wij willen alle ouders heel erg
bedanken voor de hulp tijdens de diverse activiteiten en voor de heerlijke hapjes!
En nu… een welverdiende vakantie! Rust lekker uit en geniet van deze twee weken vrij. Af en toe
even lezen of voorlezen dan blijven de letters, ook in de vakantie, goed in je hoofd.
Wij wensen iedereen heel gezellige kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar! Tot in 2019!
Juf Aukje en juf Carla

Groep 4:
Wauw wat was het een gezellige laatste schoolweek van 2018 met als hoogtepunt het ontzettend
gezellige kerstdiner! We hebben veel geknutseld en gezongen deze week. Natuurlijk hebben we ook
nog wel gewerkt. Deze week hebben we met rekenen gewerkt in Eurowijs. Dat is een boekje met
allerlei opdrachten rondom geld rekenen. Deze krijgen ze vandaag ook mee naar huis. De laadjes
zijn allemaal uitgemest (dat was nodig zeg, pfff haha) en alle oude leesbladen, werkbladen enz. zijn
ook mee naar huis. Vandaag hebben we naast de laadjes ook de hele klas opgeruimd en nog
gezellig een filmpje gekeken. We willen iedereen graag een hele fijne vakantie wensen met
gezellige kerstdagen en een mooi uiteinde. We zien iedereen graag terug in 2019 in alle
gezondheid!
Gezellige groetjes van de juffen van groep 4!
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Groep 5A en 5B:
Wat was het kerstdiner gezellig! Allemaal heerlijke hapjes! Daarna gezellig zingen bij de kerstboom
op het kleuterplein. Nu gaan we genieten van een welverdiende kerstvakantie!
Groep 5B heeft voor "Wijzer" na de vakantie een toets. De samenvatting hebben de kinderen
vandaag meegekregen. Ook is het goed om regelmatig in het huiswerkboekje over de klokken te
werken.
We wensen iedereen een goede jaarwisseling toe, we zien de kinderen graag op maandag 7
januari!
De leerkrachten van groep 5

Groep 6:
En dan is het alweer kerstvakantie! We hebben een gezellige week gehad maar ook nog hard
gewerkt. Het eerste werkboek van taal is uit. Deze hebben de kinderen mee naar huis gekregen.
Tijdens spelling hebben we de afgelopen weken een aantal nieuwe categorieën geleerd. Dit zijn;
het taxiwoord, het chefwoord, het theewoord en het caféwoord. De kinderen kunnen u vast
vertellen wat dit inhoudt!
Tijdens rekenen worden de getallen steeds groter en we leren over minsommen met tekorten. Ook
oefenen we veel handige strategieën Bij 200-99 halen we er eerst 100 af en doen we er daarna
weer 1 bij. Inmiddels hebben bijna alle kinderen hun tafeldiploma gehaald. Goed hoor! Nu voor
sommigen nog even verder oefenen met klokkijken. Wanneer de huiswerkboekjes zijn gemaakt zien
we ze graag weer terug op school om ze even na te kijken.
We hebben deze week ook weer een les gedaan over Kriebels in je buik. Het ging over bloot zijn en
je hiervoor schamen of juist niet. We hebben hier ook een aflevering van dokter Corrie bij gekeken.
Gisteravond was natuurlijk het kerstdiner. Wat was het weer gezellig en wat hebben we heerlijk
gegeten. Het zingen bij de kerstboom buiten was een leuke afsluiting. Vandaag hebben we veel
opgeruimd en tijdens de gymles nog even kerstballenestafette gedaan.
Ook hebben we afscheid genomen van onze klasgenoot Luchano. Hij gaat na de kerstvakantie naar
een andere school. We wensen hem daar veel succes en plezier!
Fijne feestdagen en lekker uitrusten in de vakantie, De juffen van groep 6

Groep 7:
En dan zit het jaar 2018 er alweer op! De eerste 16 weken van groep 7 zijn alweer achter de rug. De
juffen gaan met het volste vertrouwen het nieuwe jaar in met jullie!
Afgelopen week hebben wij hard gewerkt aan het afmaken van een verhaal en de kerstknutsels.
Ook is er lekker veel gezongen. Donderdagavond hebben wij met elkaar een heel gezellige avond
gehad. Nu is het echt tijd voor de kerstvakantie!
Na de vakantie staat er een aardrijkskundetoets op het programma, maar dit wordt een
'openboek-toets'. Je hoeft hiervoor dus niet te leren. Stiekem nog wel 2 andere vakantieopdrachten! Aangezien na de kerstvakantie de boekenbeurten gaan starten, moet iedereen een
boek lezen. Om dit eens op een andere manier te doen, heeft iedereen een leesbingo meegekregen.
Elke 10 minuten lezen (op een manier van de bingo) is een vakje doorkruisen. Je mag echter
combineren! Dus ga -in je pyjama, -op de trap, - met een zaklamp lezen en je hebt al 3 vakjes vol!
Zet 'm op! De andere opdracht is het maken van een foto met een optische illusie. In januari
beginnen we met het hoofdstuk 'Flits', dit gaat over het maken van foto's. We hebben met elkaar al
foto's bekeken van optische illusies, dus iedereen weet wat de bedoeling is. De foto graag mailen
naar juf Marian marianvanklink@ssba.net. We zijn benieuwd naar jullie creativiteit!
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Vergeet vooral ook niet om uit te rusten in de vakantie, gezellig doen met iedereen tijdens kerst,
niet te veel oliebollen te eten en op je vingers en ogen letten bij het vuurwerk!
Geniet van de vakantie en tot volgend jaar! Juf Marian en juf Marja

Groep 8:
Deze week hebben we kerststukjes gemaakt in de klas. Prachtig werden ze, in een kop en schotel,
heel erg origineel. Met dank aan Trudy!! En wat fijn dat Rowin er ook bij kon zijn.
Op donderdagochtend zijn we op bezoek geweest bij de senioren in de Jacobus. Samen met groep 7
hebben we kerstliedjes gezongen en aan het einde van de ochtend hebben we de kerstkaarten, die
we met de hele bovenbouw gemaakt hebben, uitgedeeld. Het was erg gezellig.
’s Avonds hadden we het traditionele kerstdiner in de klas met heel veel heerlijke hapjes. We
hebben genoten. Ook het zingen bij de kerstboom was leuk.
Op vrijdag hebben we de boel weer keurig opgeruimd.
We wensen iedereen hele gezellige kerstdagen en een goed en gezond 2019!
Fijne vakantie, groeten van Joukje en Henriëtte

De jarige(en):
21
22
25
28
30
30
31
1
1
2
7
8
8

Sky Koedam (2007)
Shayla Belkasmi (2013)
Wick Loos (2010)
Elin Koek (2009)
Bloem Loos (2008)
Aiden van Zuijlen (2011)
Thijs Krijgsman (2010)
Fatema Al Osman (2012)
Omar Al Osman (2009)
Amy Huigsloot (2010)
Douae Soulimani (2008)
Dyon van Muyden (2010)
Nikki van Oers (2010)

7
1/2C
4
5B
7
3
5B
1/2A
5A
6
7
5A
5A

Informatie van derden.
Kerst activiteiten in de Kerk voor kinderen.
Maandag 24 december om 19.00 uur is er een familieviering
in de Petruskerk. Little Stars zal tijdens de viering zingen. De kinderen
mogen een rol spelen in het kerstverhaal.
Woensdag 26 december is er om 11.30 uur kindjewiegen in de Mariakerk.
We gaan dan luisteren naar het Kerstverhaal, liedjes zingen en knutselen.
We zien jullie graag bij deze activiteiten.
Werkgroep kinderkerk.
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