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Algemene informatie: 

 

Aanpassing vakantierooster. 
Vorige week heeft onze medezeggenschapsraad ingestemd met een aanpassing van het 
vakantierooster. Anders dan vermeld in de schoolgids zijn de kinderen van de groepen 1 t/m 4 
(onderbouw) wél vrij tijdens de kampdagen van groep 8. 
Het gaat hierbij om woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 mei. 
 
Open inschrijfdag. 
Aanstaande dinsdag vindt onze open inschrijfdag plaats vanaf 15.30 tot 18.30 uur. Deze dag is in 
principe bestemd voor nieuwe gezinnen. Ouders/ verzorgers die reeds kinderen bij ons op school 
hebben, kunnen aanmeldingsformulieren voor jongere broertjes/zusjes ophalen bij de directeur. 
 
Oudercafé 2019. 
Graag nodigen wij u uit voor het jaarlijkse oudercafé op OBS Elckerlyc op donderdag 7 februari om 
19.30 uur. Deze keer hebben we gekozen voor het thema Kinderen Online. We hebben een 
gastspreker uitgenodigd die u meeneemt in de onlinewereld 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. Vorige week hebben 
alle kinderen een informatiebrief hierover meegekregen waar een strookje bijgevoegd was. Gelieve 
dit strookje in te vullen of u wel of niet aanwezig zult zijn en inleveren bij de leerkracht van uw kind 
voor 25 januari. In de bijlage van de nieuwsbrief zit opnieuw de informatiebrief met het invulstrookje. 
We hebben al een aantal aanmeldingen, fijn! Wij hopen nog veel meer aanmeldingen te krijgen! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

      
Weekagenda: 

 

maandag  28-01 * 

dinsdag  29-01 Leanne Brama van Go voor Jeugd op school aanwezig 13.00-16.00 uur 
Open inschrijfdag van 15.30-18.30 uur. 

woensdag  30-01 * 

donderdag  31-01 Teamvergadering na schooltijd. 

vrijdag  01-02 Verzending Nieuwsbrief 20. 
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Van de MR. 
Op donderdag 17 januari heeft de MR de tweede vergadering van dit schooljaar gehad. 
Het belangrijkste besluit in deze vergadering was het goedkeuren van de aanpassing van het 
vakantierooster voor de onderbouw. Voor de onderbouw betekent dit dat ze vrij zijn op de dagen 
dat groep 8 op kamp is. 
Daarnaast zijn de volgende zaken interessant om te delen: 
 Op 12 februari is er een informatiebijeenkomst voor de MR leden van alle SSBA scholen over IKC 
Noord (de nieuwbouw) 
 Er heeft een schouw plaatsgevonden over de staat van het huidige schoolgebouw. Voor de 

benodigde onderhoudswerkzaamheden is er alleen  te weinig budget. Ton gaat dit bespreken 
met de bestuurder van SSBA. 

 Leraren zijn tevreden over het werken met de Chromebooks. Volgende stap is een pilot met 
het digitaal maken van een toets om de schriftelijke en digitale toets resultaten te kunnen 
vergelijken. 

Vragen en suggesties voor de MR kun je kwijt via het mailadres mrelckerlyc@ssba.net of bij een 
van de MR leden (personeelsleden: Carla Loonstra, Ester Hartgers en Erwin Lebbink, ouders: Sander 
van der Meer, Annelies Castelein en Jan-Willem Vesseur). 
 
Groet, Jan-Willem Vesseur. 
 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Wat hadden wij deze week geluk. Er was heerlijk verse sneeuw gevallen, waarin de kinderen graag 
wilden spelen. Ook in de winter gaan wij graag naar buiten. Het valt ons op dat een aantal 
kinderen geen wanten of handschoenen mee krijgt naar school. Het is voor deze kinderen dan erg 
koud. Zouden jullie, bij vorst en kou, jullie kinderen wanten of handschoenen mee willen geven? 
Alvast bedankt! 
Deze week hebben wij Jip en Janneke geknutseld en het begin van de Krullevaar (van Pluk van de 
Petteflet) gemaakt. Volgende week maken wij zijn ogen, snavel en poten. Dan is het de laatste 
week van het thema Annie M.G. Schmidt. 
De letter van de week is nog een keertje de t van tak. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte 
welkom. 
In groep 1/2C is Liza deze week begonnen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Fijn weekend allemaal! 
 
De kleuterjuffen 
 

 
 
 
 
 

Groep 3: 
Afgelopen week hebben wij genoten van de sneeuw. De kinderen stonden dinsdagochtend het 
allerliefst voor het raam naar buiten te kijken. Die dwarrelende sneeuwvlokken, daar kun je naar 
blijven kijken! In de pauzes konden de kinderen de sneeuwballen gevechten opzoeken op het grote 
plein. Het kleine plein bleef “sneeuwbalvrij”.  Woensdagmiddag hebben we van het moment 
gebruik gemaakt en hadden we het hele plein voor ons alleen. Lekker sleeën, glijden en rommelen 
in de sneeuw!  
Natuurlijk moest er ook nog gewerkt worden. De kinderen hebben de woordenschat- en de 
rekentoets gemaakt. Volgende week hopen we de toetsen zoveel mogelijk af te ronden. Met 
schrijven zijn we begonnen in het laatste schrift. We gaan nu echt aan elkaar schrijven!  
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Woensdag was de start van de Nationale Voorleesdagen. Juf Marjan kwam bij ons voorlezen uit De 
Gorgels. Een fantasierijk en spannend avontuur over Gorgels, Brutelaars en een jongen met 
superogen. Melle gebruikt in dit boek zijn toverkijker om vogels beter te kunnen bekijken.  
In een van de knutsellessen gaan wij onze eigen toverkijker maken. De kinderen hebben hiervoor 2 
wc-rolletjes en een lucifersdoosje nodig. Wanneer de materialen compleet zijn, kunnen we hiermee 
aan de slag. 
 
Fijn weekend! Juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Deze week zijn de nationale voorleesdagen gestart. We openden de dag met een verhaal 
voorlezen, maar dan van een andere juf! Juf Demi van 1/2c kwam gezellig bij ons met een 
spannend boek over een krokodil die de letters en woorden van het boek opat. Verder hadden 
verschillende kinderen hun eigen lievelingsboek mee, leuk! Deze week hebben we de cito rekenen 
gemaakt. Hard gewerkt allemaal! Daarnaast hebben we ook nog geoefend met sommen tot en 
met 100. Met taal zijn we met een nieuw blok van taal gestart. Het blok heeft alles te maken met 
het thema 'lekker'. De kinderen krijgen volgende week weer de woordenschat woorden mee naar 
huis om thuis ook te kunnen oefenen. Het oude werkschrift van taal is uit, deze hebben de 
kinderen mee naar huis gekregen. Met spelling hebben we vooral onderwerpen herhaald. 
Volgende week gaan we starten met een nieuw blok. Bij de verkeersles hebben we geleerd wat de 
kinderen moeten doen als ze en ambulance, politieauto of brandweerauto tegenkomen op straat 
die zijn lichten en sirenes aan heeft. Zo gaan we weer een beetje veiliger de weg op. Met 
knutselen hebben de kinderen allemaal een prachtige ijsbeer geverfd, wat zijn ze gaaf geworden! 
Volgende week donderdag en vrijdag is juf Henriëtte in de klas. Veel plezier met haar! 
 
Fijn weekend allemaal!  
 

 

Groep 5A en 5B: 
We hebben deze week de cito toetsen bijna afgerond. Volgende week staat er nog een onderdeel 
op het programma. We houden u op de hoogte als er vakgebieden zijn waar de kinderen thuis 
misschien nog wat verder in kunnen oefenen. De tafels oefenen blijft voor iedereen goed! 
Met geschiedenis zijn we begonnen om de Middeleeuwen te behandelen. We hebben gepraat over 
de boeren en over de horigen. In het werkboek hebben we er vragen over gemaakt. 
Bij de les Leefstijl kwam de vraag naar voren: Wie vraag je in welke situatie om hulp? Wie kan je 
helpen als je in de supermarkt iets niet kunt vinden? En wie kan je helpen als je de weg kwijt bent? 
We hebben samen de mogelijkheden besproken! 
In groep 5A heeft juf Karin een les uit de serie: " Kriebels in je buik gegeven”. Het onderwerp was: 
Waar ben je trots op? Als iets lukt kun je er een blij gevoel van krijgen! In groep 5B komt deze les 
ook binnen kort aan de orde. 
 
Groep 5B heeft volgende week een schoenendoos nodig om te gebruiken bij het knutselen. We 
gaan er een prachtige dierentuin van maken! "Dieren" is ons nieuwe thema van taal! De 
schoenendoos wordt het hok van het dier die elk kind zelf mag kiezen. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6: 
Deze week hebben we weer hard gewerkt aan de Citotoetsen. Spelling en Woordenschat. 
Begrijpend lezen is volgende week aan de beurt.  
Taal gaat deze weken over sport. We hebben het over inspannen en ontspannen. Dat hebben we 
ook "uitgevoerd". Lekker lang lui lezen (ontspannen) en inspannen tussen de lessen door. 
"Dribbelen" en "planken". Dan stroomt het bloed beter naar onze hersenen en kunnen we weer 
beter nadenken! 
Na de toets van rekenen hebben we het afsluitende spel gedaan met paardensprongen. Op vrijdag 
deden we de rekenspelletjes van "Met sprongen vooruit". Goed gedaan allemaal! 
De boekenbeurten zijn volgende week voor: Robbin (28/1), Mila (29/1), Xander (30/1), Kaelyn 
(31/1) en Amy (1/2). Huiswerk: dinsdag 29/1 Woordzoeker. 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
  

 

Groep 7: 
We zitten midden in de Cito-toetsen en de boekenbeurten en dan ook nog winters weer! Wat een 
drukte. Dinsdag hadden we muziekles van juf Erica en hebben we de Bohemian Rhapsody met 
elkaar beluisterd. Wat een afwisseling in muziek en wat zijn er een leuke covers van gemaakt. Ook 
zijn we druk bezig geweest met verkeer, het theoretisch verkeersexamen staat gepland op 4 april.   
Volgende week gaan we nog even door met de Cito-toetsen.  
Huiswerk: 
Boekenbeurten voor: Lennard, Armin, Nick, Abel en Eveline. 
Dinsdag: Topotoets Groot-Brittannië en Ierland 
  
Fijn weekend, Juf Marja en juf Marian 
 

 

Groep 8: 
De Cito M8 toetsen zijn bijna allemaal achter de rug. Alleen technisch lezen staat nog op onze 
agenda. We zijn inmiddels aan de spreekbeurten begonnen. Er komen leuke onderwerpen aan de 
orde, iedereen doet goed zijn best. 
Onze stagiaire Veerle was donderdag voor het laatst bij ons in de klas. Voor haar volgende stage 
gaat ze naar een school in Hoofddorp. We wensen haar daar veel succes! 
Huiswerk: 
Vrijdag 01-02: Engelse woordjes 
Spreekbeurten: 
Maandag 28-01: Ian, Karim 
Dinsdag 29-01: Kyan, Sascha, Marin 
Woensdag 30-01: Keyan, Tim, Luke 
Donderdag 31-01: marjolein, Kim 
 
Fijn weekend, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                     5 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

De jarige(en): 
30 Fabiënne van Harten (2013) 1/2B 

30 Teun van der Heden (2014) 1/2A 

30 Lina Warmerdam (2013) 1/2C 

31 Yara Farossi (2010) 5A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informatie van derden. 
 

 
 
Op zondag 10 februari viert ‘Buurman Toon’ haar derde verjaardagsfeestje.  
Ook dit jaar mag je op hun verjaardag komen en zelf je tulpen plukken en zijn er verschillende 
activiteiten en veel gezelligheid.  
Het bosje wat geplukt wordt “betaal” je met een gift voor Stichting Droomdag.  
Zij zijn er ook en kunnen je alles over hun stichting vertellen. 
Dus kom gezellig prachtige tulpen plukken en proef de sfeer bij ‘Buurman Toon.’ 
 

 
 
 
 

 

 


