
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Studiedag. 
Maandag a.s. is de school gesloten. De onderwerpen van de studiedag zijn: groepsbesprekingen n.a.v. 
de afgelopen toetsperiode en een stuk taalbeleid. 
Bijna vakantie. 
Vrijdag 22 februari begint de voorjaarsvakantie. De kinderen zijn op de reguliere tijd vrij: 14.00 uur. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             

MR vergadering 21 februari. 
 Volgende week donderdag heeft de MR de derde vergadering van dit schooljaar. In deze 
vergadering staan o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: 
  
 Terugblik/evaluatie van het Oudercafe op 7 februari; 
 Evaluatie van de presentatie over KC -Noord aan de MR oudergeledingen van de Elckerlyc, 

Klimboom en Roelevaer op 12 februari; 
 Ouderbetrokkenheid. 

  
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. 
 

 
Weekagenda: 

 

maandag  18-02 Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 

dinsdag  19-02 * 

woensdag  20-02 * 

donderdag  21-02 ’s Avonds: MR-overleg. 

vrijdag  22-02 Speelgoed mee groepen 1/2. Start voorjaarsvakantie om 14.00 uur. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Afgelopen dinsdag zijn wij naar de voorstelling "Over hoedjes en kalfjes" geweest. Dit was een 
gezellige, muzikale toneel- en poppenspelvoorstelling. Wij hebben ervan genoten. 
De afgelopen week hebben wij mooie ijsberen gevouwen en walrussen gemaakt. De komende week 
sluiten wij dit thema af. 

 

 

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

Nieuwsbrief nummer 22 

Schooljaar 2018 -2019  

mailto:mrelckerlyc@ssba.net
mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

Komende maandag 18 februari zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag. 
De letter van de week is de n van noot. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Op vrijdag 22 februari mogen de kinderen eigen speelgoed meenemen om na het werken mee te 
spelen. Letten jullie erop dat er geen kleine en breekbare spullen worden meegegeven. 
Juf Demi is op vrijdag afwezig. Juf Marian en juf Henriëtte zullen haar deze dag vervangen. 
Daarna gaan wij beginnen aan een welverdiende voorjaarsvakantie. 
Fijn weekend allemaal! 
  
De Kleuterjuffen 

 

Groep 3: 
Aanstaande maandag zijn alle kinderen vrij in verband met de studiedag van de meesters en juffen. 
Lekker lang weekend dus!  
Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met de methode STAAL. We gebruiken deze methode in 
groep 3 voor spelling. Vanaf groep 4 voor Spelling en TAAL. We hebben de spellingregels en 
bewegingen geleerd bij hak-woorden en zing-woorden en hebben daarmee natuurlijk ook 
geoefend. Hakwoord: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. Zingwoord: net als bij ding dong.  
Met VLL zijn we alweer aan het einde van kern 7 gekomen. Het thema van kern 8 is: “Wat kan jij?” 
De ouderbrief volgt binnenkort.  
Afgelopen donderdag vlogen de vlinders door de klas. Voor de Valentijnsdag hebben we een mooie 
kaart gemaakt. Ook hebben we deze week muziek gemaakt. We hebben geoefend met ritmes en 
maat houden en hebben muziek gemaakt met verschillende materialen. Vorige week hebben we 
trouwens kennisgemaakt met boomwhackers tijdens de muziekles. Erg leuk! 
 
Fijn weekend allemaal en tot dinsdag! Juf Aukje en juf Carla 

 

Groep 4: 
Deze week hebben de kinderen een mooi cadeautje gemaakt voor iemand die ze heeeeeeeeeel  lief 
vinden! Sommige kinderen hebben zelf ook nog een kleinigheidje gegeven aan iemand op 
Valentijnsdag, lief hoor! 
Komende week gymmen we voor de laatste keer op vrijdag met de sportcoach, na de vakantie 
gymmen we weer op woensdagmiddag.  
Met taal hebben we zelfbedachte recepten gemaakt en gepresenteerd. De kinderen konden het 
lekkerste, gekste en vieste recept kiezen. Zo kwam er een recept voorbij voor appeltaart, 
snoepjestaart, ijsjes, slagroomsoepkomkonijntjes en een taekwondo drankje! Goed bedacht zeg! 
Volgende week gaan we de toets doen van het hoofdstuk 'Lekker'. Vergeet de woordjes niet te 
oefenen dit weekend! Met spelling hebben we het langermaakwoord van het eind -b rijtje geleerd; 
ik hoor achteraan een p, staat het woord in het -b rijtje, langer maken, ik hoor dat ik een -b moet 
schrijven. 
eind -b rijtje: 
eb              rib 
heb            schub 
web           schrob 
drab           Bob 
kwab          Rob 
slab            Job 
kwab 
Met het rekenen hebben we de tafel van 4 geleerd, de kinderen hebben een tafeltjes wc-poster 
mee naar huis gekregen, kunnen ze zelfs op de wc de tafels oefenen! 
Na de vakantie gaan we naar het museum. We hebben nog niet genoeg rij-ouders. Wie kan ons 
helpen? De kinderen hebben hierover een brief meegekregen. 
 
Geniet van de vrije dag maandag!  
Groetjes juf Danny en juf Dyonne 
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Groep 5A en 5B: 
We hebben deze week weer hard gewerkt! We hebben met spelling de persoonsvorm, het 
onderwerp, het zelfstandig naamwoord en het bijvoeglijk naamwoord geoefend! In de toets bleek 
dit nog wel lastig! 
Met rekenen zijn we bezig met de klokken, en het noteren van bv. 145 cm. Hoe noteren we het als 
het meters zijn? De deelsommen komen ook vaak aan bod. In groep 5A hebben we sommen 
gemaakt waar tabellen in voor kwamen. Leuk om mee kennis te maken! 
Volgende week staan er nog een aantal toetsen op het programma! 
Groep 5 A: Engels, Topo en Taal. 
Groep 5 B: Woordenschat en Topo. 
Juf Karin is komende week een weekje weg. Juf Yvonne is dan de hele week, behalve donderdag 
middag, in de groep. Juf Henriëtte is donderdag middag aanwezig. Vrijdag middag neemt de groep 
afscheid van meester Raoul.  
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! De leerkrachten. 

 

Groep 6: 
Deze week hebben we het tijdens rekenen nogmaals over oppervlakte gehad. We leerden al wat 
een vierkante meter is. Nu hebben we gerekend met vierkante centimeters (cm2). Tijdens spelling 
maakten we zelf de tegenwoordige, verleden en voltooide tijd én we leerden het "stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord", bijvoorbeeld de wollen sjaal, de houten tafel en de stenen tafel. 
We hebben de toets van geschiedenis gemaakt over de industrie in Nederland. Vanaf volgende 
week hebben we het over de Tweede Wereldoorlog. Bijvoorbeeld over het dagboek van Anne 
Frank.  
We hebben tijdens de Engelse les een strip gelezen uit "My name is Tom" en we maakten er 
multiple choice vragen over. Very well done! 
Volgende week maandag zijn jullie vrij. Dan hebben de meesters en juffen studiedag. Daarna nog 4 
dagen naar school en dan begint de voorjaarsvakantie. 
De laatste boekenbeurten zijn volgende week voor: Angel (19/2), Quinten (20/2) en Doutzen (21/2). 
Huiswerk: Samenvatting Hoofdstuk 5 van Aardrijkskunde. 
  
Prettig weekend! De juffen. 

 

Groep 7: 
Dat was ons weekje wel! We hebben heel veel gepraat over de sfeer in de groep. Alle afspraken zijn 
weer eens herhaald en we hopen allemaal op een heel gezellig schooljaar verder.  
In het kader van deze gebeurtenissen én Valentijnsdag hebben we harten vol met complimenten 
met elkaar gemaakt. Wat was het leuk om het enthousiasme te zien; zoveel mogelijk verschillende 
kinderen een complimentje geven. Tijdens de muziekles hebben we muziek gemaakt met spullen uit 
de klas, wat een originele ideeën kwamen er voorbij! En alle boekenbeurten zijn geweest, prima 
gedaan allemaal. Over een tijdje verdelen we de spreekbeurten.  
Inmiddels is onze groep uitgebreid met weer een nieuwe leerling; Hamza. Ook is onze stagiaire 
Mendy bij ons in de klas geweest, zij komt elke dinsdag. 
 
Volgende week weer een leuk programma!  
Maandag: vrij! 
Dinsdag: topotoets Italië en Midden-Europa 
Woensdag: toets verkeer blz. 2 + 3 
Donderdag: gastles over kaas maken. Wij gaan met elkaar kaas maken. 
Vrijdag: de laatste dag voor de vakantie! Om 14 uur start de voorjaarsvakantie. 
 
Fijn weekend, juf Marja en juf Marian 
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Groep 8: 
We hebben weer hard gewerkt, veel methodetoetsen gedaan. Ook hebben we met oude cito 
toetsen geoefend, zodat we straks voor de cito eindtoets weten hoe alles eruitziet en hoe de 
vraagstelling is.  
We hebben de onderwijskundige rapporten verbeterd en aangevuld waar nodig. Als u uw kind 
heeft ingeschreven kunnen de middelbare scholen (vanaf 15-02) deze rapporten digitaal inzien met 
behulp van de code op het adviesblad dat u heeft meegestuurd. 
Op donderdag hebben we aandacht besteed aan Valentijnsdag en hebben we heel toepasselijk 
harten geknutseld in de stijl van de kunstenaar Burton Morris. 
Huiswerk: 
Dinsdag 19-02: Toets geschiedenis Hoofdstuk 3 
Woensdag 20-02: Topo toets hoofdstuk 5 
Vrijdag 22-02: Huiswerkblad spelling 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 (Burton Morris) 
 

 

 

De jarige(en): 

16 Yasmina El-Tanahi (2013) 1/2A 

18 Jens van der Zwet (2013) 1/2C 

19 David Daradjat (2014) 1/2A 

19 Tobias Krijgsman (2013) 1/2C 

19 Tim van der Meer (2007) 8 

   
 

 
 

 


