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Algemene informatie: 

 

Oudercafé. 
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. 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! 
De werkgroep Oudercafé 
Open dag. 
Afgelopen dinsdag hielden wij ‘Open dag’. Hier mochten wij 14 nieuwe gezinnen verwelkomen. Nu 
nog even afwachten of zij ook daadwerkelijk voor onze school zullen kiezen! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  04-02 * 

dinsdag  05-02 na schooltijd: bouwvergadering . 

woensdag  06-02 * 

donderdag  07-02 ’s Avonds: Oudercafé. 

vrijdag  08-02 Verzending nieuwsbrief 21. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij onze Krullevaar afgemaakt en Jip en Janneke gespat. Hiermee 
hebben wij het thema “Annie M.G. Schmidt” afgesloten, zodat wij volgende week kunnen starten 
met het nieuwe thema “Landen”. De nadruk komt in het begin te liggen op de Noord- en Zuidpool.  
De letter van de week is de letter f van fiets. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Volgende week staat juf Annemiek alleen op dinsdag en donderdag voor de groep. Op maandag is 
juf Dyonne in groep 1/2B, op woensdag en vrijdag komt juf Yvonne in de groep. 
In groep 1/2C is Milow begonnen. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Fijn weekend allemaal, 
De kleuterjuffen  
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Groep 3: 
Afgelopen week hebben we de toetsen bijna allemaal afgerond. Kinderen die ziek waren, krijgen 
uiteraard nog de tijd om iets in te halen. Tijdens de rapportgesprekken bespreken we wat al goed 
gaat en wat nog niet lukt en meer tijd nodig heeft. Natuurlijk werken en oefenen we in de 
tussentijd gewoon door!  
Woensdag hebben wij het letterfeest met elkaar gevierd. Via een speurtocht door de school hebben 
we een rebus opgelost. De oplossing was: het letterfeest is top! Alle kinderen hebben hun 
welverdiende letterdiploma mee naar huis gekregen. TOPPERS, de juffen zijn trots op jullie! 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Het was een koude maar gezellige week, onze groep is helemaal in wintersfeer met sneeuwpopjes, 
wintersportende pinguïns en knusse vogelhuisjes. 
De CITO toetsen zijn afgerond met de woordenschattoets en de leukste toets; begrijpend luisteren. 
De juf dacht even lekker uit te rusten, maar toen bleek dat zij het filmpje op pauze moest zetten na 
elke vraag, hilarisch! Nu dus weer lekker aan het gewone werk! 
Ondertussen hebben we al heel wat tafels gehad en willen we u vragen om dit ook thuis te oefenen 
(of in de auto, in de supermarkt, tijdens het afwassen of onder de douche;) De tafels van 1, 2, 5 en 
10 moeten de kinderen nu op volgorde maar ook ondersteboven en binnenstebuiten kennen, de 
tafel van 3 en 4 hebben we net gehad en zijn nog best lastig. Oefenen, oefenen, oefenen! 
Met spelling zijn we gestart met blok 5. Deze week hebben we geoefend met klankgroepwoorden 
met -el of -er achteraan (water/ lepel) en met klankgroepwoorden waarvan de s veranderd is in 
een z en de f in een v (poezen, duiven) best lastig want bij een korte klank aan het einde van de 
klankgroep veranderd de s of f niet (bussen, juffen) Snapt u het nog? 
Volgende week is het oudercafé, graag tot dan! 
 
Fijn weekend, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Deze week hebben we met spelling een aantal nieuwe regels geleerd! We weten hoe we het 
"onderwerp" in een zin kunnen vinden. 
Ook heeft groep 5B  categorie 15 geleerd! De regel is: Centwoord: Ik hoor een /s/, maar schrijf een 
C! Groep 5A heeft categorie 16 geleerd. De regel is: hoge komma s meervoud: als het woord eindigt 
met een lange klank krijgt die in het meervoud een hoge komma s, bijvoorbeeld mama's en papa's. 
We hebben de Tempotoets van de tafels 0 t/m 10 gemaakt. De kinderen moesten binnen één 
minuut zoveel mogelijk goede tafelsommen maken. Dit blijkt erg lastig. 
Misschien is het goed om op de website: www.citotrainer.nl  voor groep 5 de tafels nog eens goed 
te trainen. Dan gaat het volgende keer vast nog beter! 
In groep 5B verwelkomen we Liam Kramer in onze groep. Liam woonde eerst in Zuid-Afrika. We 
hopen dat je snel gewend bent in de klas! 
Denken jullie nog aan de schoenendoos? 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.citotrainer.nl/
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Groep 6: 
Deze week hebben we de laatste Citotoets gemaakt van begrijpend lezen. Tijdens rekenen hadden 
we het over breuken. We keken en luisterden naar het filmpje over breuken van Akwasi. Zo wordt 
een breuk nog leuk! 
Maartje, van de bibliotheek, is weer langs geweest. Zij nam leuke boeken mee over poëzie. We 
hebben tijdens taal ook een gedicht gemaakt, een "stiftgedicht". Zo combineer je de gekste 
woorden en woorden de gedichten grappig. Tijdens Nieuwsbegrip hoorden we van alles over 
Rembrandt van Rijn. Dit jaar extra aandacht voor hem. Het is 350 jaar geleden dat hij overleed. 
De boekenbeurten zijn volgende week voor: Lucien (4/2), Jinthe (5/2), Yasin 6/2), Elize (7/2) en 
Dana (8/2). 
Nog een tip van de kinderen en de juf: Gebruik in de PowerPoint (als je die hebt) zo veel mogelijk 
steekwoorden, dan blijft er genoeg over om te vertellen. 
Huiswerk: dinsdag 5 februari Topo Noord-Brabant en Limburg. 
  
Prettig weekend! De juffen. 
 

 

Groep 7: 
We hebben een nieuwe leerling in de groep, Morgan. Morgan komt uit Zuid-Afrika en spreekt 
Engels. Heel handig voor onze lessen. De kinderen spreken over een maand vloeiend Engels!  
De Cito toetsen zijn klaar en wij gaan weer met veel enthousiasme verder met de lessen. Gewoon 
tweetalig onderwijs, haha. 
Dinsdag is de Aardrijkskunde toets van hoofdstuk 8 en woensdag wordt de taaltoets gemaakt. 
Goed de woorden leren over het onderwerp Flitsen. 
Boekenbeurten: Feline, Joy, Jorg, Freek en Sky. 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Marja 
 

 

Groep 8: 
De cito toetsen zijn achter de rug. Gelukkig! Nu weer uit onze schoolboeken werken.  
Volgende week is op school het inmiddels bekende oudercafé gepland. Dit keer staan de sociale 
media centraal. Een onderwerp dat erg goed aansluit bij de belevingswereld van onze groep 8 
leerlingen. 
De spreekbeurten verlopen prima. Verschillende onderwerpen komen aan bod: Autisme, Wie is de 
Mol, Migraine, enz. 
Vrijdagavond is ons eerste klassenfeest, we hebben er zin in…. 
Spreekbeurten: 
Dinsdag 05-02: Kyan, Sascha, Marin 
Woensdag 06-02: Lars, Lucas 
Donderdag 07-02: Decco, Rowan 
Vrijdag 08-02: Luna, Charlie 
Huiswerk: 
Vrijdag 08-02: Rekenblad maken 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
2-2 Fien Rotteveel (2009) 6 

4 Tino Hoogenboom (2013) 1/2C 

6 Len Warmerdam (2014) 1/2B 
 

 
 


