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Nieuwsbrief nummer 23
Schooljaar 2018 -2019

Algemene informatie:
Afscheid Raoul Struijk.
Vandaag hebben we afscheid genomen van meester Raoul. Na de voorjaarsvakantie gaat hij elders
werken. Wij wensen hem veel succes toe met zijn nieuwe uitdaging!
Inschrijving 10-minutengesprekken.
Vanaf maandag 4 maart is het weer mogelijk om in te schrijven voor de 10-minutengesprekken. De
Invullijsten hangen in de aula (centrale hal).
Carnaval.
We hebben er dit jaar voor gekozen om o.a. geen Carnaval te vieren. In de week van 1 juni hebben we
veel activiteiten in het kader van het lustrum van onze school. We moeten het evenwicht bewaren
tussen lestijd en tijd voor festiviteiten.
Vakantie!
Namens het MR, ouderraad en team van OBS Elckerlyc wens ik iedereen een fijne vakantie toe!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

04-03
05-03
06-03
07-03
08-03

Start inschrijving 10-minutengesprekken.
*
*
Bouwvergadering na schooltijd.
Verzending nieuwsbrief 24.

De jarige(en):
23
25
26
26
27
4
5

Rayen Mhamdi (2013)
Saar Kroeze (2013)
Puck Koek (2013)
Max Wolvers (2010)
Sem Arrachart (2013)
Armin Zoet (2008)
Joy van der Meer (2014)
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Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
Deze week sluiten wij het thema 'Noord- en Zuidpool' af met leuke, maar lastige puzzels en spiegel
-tekenwerkjes van de Inuit.
Na de vakantie gaan wij verder met de letter 'n' van noot. Spulletjes voor de lettermuur zijn van
harte welkom.
Ook starten wij dan een nieuw thema: de onderwaterwereld. Spulletjes, boeken, spelletjes, etc. zijn
van harte welkom om onze klas in de sfeer te brengen.
In de week van 18 t/m 22 maart vinden de 10 minutengesprekken plaats. De inschrijflijsten zullen
na de vakantie in de aula te vinden zijn.
In groep 1/2A en 1/2B raken de bakken voor de lunch overvol. Wilt u alleen etenswaren en drinken
in de koelkast zitten die écht gekoeld bewaard moeten worden?
Iedere donderdag gymmen wij. Het zou erg fijn zijn als de kinderen dan makkelijke kleding en
schoenen aan hebben. Denk aan een joggingsbroek en klittenbandschoenen.
Wij wensen jullie een hele fijne vakantie. Geniet er lekker van!
De kleuterjuffen
Groep 3:
Wij zijn hard aan het werk met kern 8 van VLL. Met rekenen hebben we geoefend met klokkijken.
Wat kunnen de kinderen dat al goed! Vooral de hele en halve uren werden geoefend, maar de
kwartieren lukten zelfs ook al! Het rekenen met geld is nog lastig voor de meesten. Misschien leuk
om eens te oefenen met betalen bij de bakker?
Denkt u eraan dat de kinderen de maandag na de vakantie meteen gym hebben? Graag de haren
vast en makkelijke kleding en gymschoenen meegeven. In de week van 18 maart staan onze 10minutengesprekken gepland. Na de vakantie hangen de intekenlijsten hiervoor klaar.
Op donderdag 28 maart gaan de kinderen naar het museum van Volkenkunde. Ouders die zich op
willen geven voor het rijden, kunnen zich aanmelden via de app. Alvast bedankt! Na de vakantie
willen we de lessen graag op tijd beginnen. Wilt u hier weer even opletten. Maar eerst gaan we nu
heerlijk genieten van een weekje vakantie met hopelijk lekker veel zonnig weer.
Fijne vakantie, juf Aukje en juf Carla
Groep 4:
Nadat we maandag lekker een dagje vrij waren moesten we dinsdag hard aan de bak. Zo hebben
we de taaltoets van het hoofdstuk 'Lekker' gedaan. De rest van de week hebben we geoefend met
de onderdelen die nog moeilijk waren bij taal. Ook hebben we de spellingtoets gedaan. We
moesten een dictee van 20 woordjes en 2 zinnen doen en 10 grammatica opdrachten, pfoe! Dat
hebben we dus even in stukjes verdeeld. Met rekenen hebben we geoefend met sommen tot en
met 100, handig rekenen met tafels en liters. De kinderen wisten al goed te voorspellen of er meer
of minder dan 1 liter in een fles kon, knap! Met Wijzer hebben we het gehad over het lichaam. We
hebben gevoeld aan spieren en botjes in ons lijf en opdrachten uitgevoerd om te testen wanneer
onze spieren moe werden. Verder hebben we met schrijven alle hoofdletters gehad voor dit jaar,
whoooo! Wat hebben we toch hard gewerkt. Vandaag hebben we een hoofdlettertoets gedaan om
te kijken welke hoofdletters al goed gaan en welke de kinderen nog moeten oefenen. Tot slot zijn
we vandaag bij de Jacobus geweest om voor te lezen aan de mensen. De kinderen hebben in
tweetallen een boekje uit mogen zoeken uit de bibliotheek en hierin geoefend. Dit stukje verhaal
mochten ze voorlezen aan de bejaarden. Wat was het leuk!
Geniet van de vakantie, we zien jullie weer in maart!
Groetjes de juffen van groep 4
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Groep 5A en 5B:
Donderdag 6 maart gaan we naar de Kiem om een toneelvoorstelling bij de wonen. Het is fijn als
de ouders die mee gaan als rij-ouder om 10.50 op school zijn. De voorstelling begin om 11.15 en is
om 12.00 afgelopen.
Na de vakantie beginnen we met de Boekenbeurten! De kinderen hebben een overzicht mee
gekregen waarop staat wanneer ze aan de beurt zijn.
In groep 5A zijn Hamza, Jena, Danique, Batuhan en Aya aan de beurt.
In groep 5B zijn Tess en Bo de eersten.
Na een periode met veel toetsen en keihard werken hebben jullie vakantie verdiend! Denk nog
even aan de oefenboekjes en geniet van de vrije tijd!
Fijne vakantie,
De leerkrachten van groep 5.
Groep 6:
Deze week hebben de laatste kinderen hun boekenbeurt gehouden. Goed gedaan allemaal!
Op donderdag 7 maart, na de vakantie, gaan we op de fiets naar de Kiem. We gaan daar luisteren
en kijken naar een voorstelling van "Kunstgebouw". Het thema is "Het geheim van de liefde". We
zijn benieuwd. Vergeet die dag niet om op de fiets naar school te komen.
Maandag 11 maart gaan we naar museum Volkenkunde. Via de ap van de klassenmoeders is er
gevraagd aan de ouders om te rijden en te begeleiden.
Na de voorjaarsvakantie hangt er in de aula een inschrijfformulier klaar voor de 10
minutenmiddagen en avonden. Die zijn er in de week van 18 maart op maandag en
donderdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur en op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur.
Na de vakantie geen huiswerk.
Iedereen een fijne vakantie!
De juffen.
Groep 7:
Na een extra lang weekend zijn we er deze week nog even tegenaan gegaan! Woensdag was
toetsdag, er stonden heel wat toetsen op het programma. Maar met afwisselende spelletjes
tussendoor ging dit eigenlijk heel goed. Super gedaan allemaal. Hierbij hebben we weer een blok
rekenen en spelling afgesloten. Donderdag hebben wij met elkaar kaas gemaakt. Over een paar
weken gaan we de kaas proeven. Nu is het echt tijd voor een weekje vakantie!
Na de vakantie komt het verkeersexamen al snel dichterbij! Het theoretisch examen is op 4 april.
Via de site www.vvn.nl kun je al oefenen voor het verkeersexamen. Er kan ook een app
geïnstalleerd worden.
Ook zijn wij op zoek naar begeleiders voor 2 dagen!
- Op dinsdag 26 maart gaan wij op de fiets naar een voorstelling in Rijpwetering. Welke ouders (2)
willen er met ons meefietsen? De voorstelling start om 12.45 uur.
- Op donderdag 28 maart gaan wij naar het museum van Erfgoed in Leiden. We gaan met de auto
en hebben dus plek nodig voor 25 kinderen. Dit museumbezoek duurt van 9.30 tot 11.45 uur.
Wilt u het aan de klassenouders of via de mail aan ons doorgeven als u mee kunt/wilt?
Huiswerk na de vakantie:
- dinsdag 5 maart, blz. 4 + 5 oefenen verkeersborden.
Een heel fijne vakantie, geniet ervan, juf Mara en juf Marian
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Groep 8:
Een kort weekje, maar weer hard gewerkt. We hebben de toetsen voor topografie en geschiedenis
gemaakt. Er zijn inmiddels al aardig wat kinderen ingeschreven op een school voor voortgezet
onderwijs. Dit kan tot half maart. Vergeet u niet om het adviesblad mee te sturen?
Na de voorjaarsvakantie kunt u zich inschrijven voor de tien minuten gesprekken. De lijsten
hangen/liggen dan in de aula.
Voor groep 8 kunt u op maandagmiddag, dinsdagavond en woensdagmiddag inschrijven. Beide
leerkrachten zullen bij het gesprek aanwezig zijn.
Huiswerk:
Donderdag 07-03: Engelse woordjes leren.
We wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie met hopelijk lekker lenteweer.
Groeten van Joukje en Henriëtte
Informatie van derden.
Hulpouders voor de Koningsspelen bovenbouw gezocht!
Op vrijdag 12 april vinden weer de traditionele Koningspelen plaats, georganiseerd door de
sportcoaches, de gymleerkrachten en de Bona. Om die Koningsspelen/sportdag te laten slagen
hebben we de hulp van minimaal 4 ouders/leerkrachten per school nodig. U kunt zich tot 1 april
2019 opgeven door een mail te sturen naar noortjevanhaestregt@ssba.net Belangrijk is dat er bij
elke naam ook een emailadres gegeven wordt, zodat Noortje contact kan opnemen via de mail.
De Koningsspelen voor de bovenbouw vinden plaats op de voetbalvelden van WVC en DOSR.
De taak die we deze ochtend hebben voor de ouders is het begeleiden van een atletiek onderdeel of
een ludiek spel. De ochtend start om 8:30 uur met een korte briefing waarna we om 8:45 uur naar
de velden lopen. Rond 13:00 uur is de sportdag afgelopen.
Zonder aanmelding van minimaal 4 personen kan de school helaas niet deelnemen aan de
sportdag.
Met vriendelijke groet,
De Rabosportdag commissie

FIJNE VAKANTIE!
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