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Algemene informatie: 

 

Studiedag 
Op woensdag 10 april heeft het team een studiedag. De thema’s zijn: taalbeleid, opbrengsten en 
werkverdelingsplan. 
De leerlingen zijn die dag vrij. 
 
Koningsspelen 
Komende week, op vrijdag 12 april, doen wij natuurlijk weer mee met de jaarlijkse Koningsspelen.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 starten deze dag om 8.30 uur in hun eigen groep.  
Daarna gaan zij meedoen met de warming-up op het grote plein en vervolgens zijn er heel veel 
verschillende spelletjes te doen in en om de school.  
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 worden ook om 8.30 uur verwacht in hun eigen groep. Daar 
trekken ze hun schoolshirt aan en daarna vertrekken ze naar de sportvelden voor een sportieve 
ochtend.  
Zij zijn hier rond 12.30 uur klaar en gaan dan eerst gezamenlijk naar school. Van daaruit gaan de 
kinderen naar huis. Let op: alle groepen zijn om 13.00 uur uit! 
Het is niet nodig om een pauzehap of -drankje mee te nemen op deze dag. Wij zorgen samen met de 
ouderraad voor wat lekkers. Lunchen doet iedereen thuis. 
Wij hebben er alvast heel veel zin in! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  08-04 * 

dinsdag  09-04 * 

woensdag  10-04 Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 

donderdag  11-04 * 

vrijdag  12-04 Koningsspelen tot 13.00 uur. 
verzending nieuwsbrief 29. 

 
 

De jarige(en): 
5-4 Linde van der Zwet (2014) 1/2A 

12 Emily Louise Eerhart (2014) 1/2C 

12 Kick Vesseur (2011) 5B 
 
 

 

 

“OBS ELCKERLYC” 
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Groep 7. 
We zijn bezig met een heel creatief 
taalhoofdstuk; Buitenissig. We 
werken over allerlei verschillende 
soorten dieren met bijzondere 
eigenschappen. Wij hebben ook dieren 
getekend die juist hele opvallend 
waren of juist heel goed gecamoufleerd 
zijn. Wat een leuke resultaten. Tijdens 
de 1 aprilgrap van de juf moest er heel 
goed kritisch nagedacht worden, 
helaas bleek daar nog lang niet iedereen 
even goed in te zijn.  
Afgelopen maand zijn we ook bezig 
geweest met onze culturele 
vaardigheden; we zijn naar de voorstelling van Koning Lear geweest en naar 
museum Erfgoed in Leiden. Communiceren, ICT en samenwerken komt eigenlijk elke 
dag wel naar voren. Groep 7 werkt graag samen met 'de stokjes'. Het is dan een 
verrassing met wie je gaat samenwerken. Leuk om eens te werken met iemand die 
jezelf misschien niet zo snel zal kiezen. 
 
Groep 3. 
Met ons bezoek aan het museum voor volkenkunde hebben we gewerkt aan onze 
culturele vaardigheden. We gingen op verhalen jacht in Indonesië. Hiervoor 
moesten we eerst op zoek naar beelden, bijvoorbeeld Garuda  de vogel met een 
mens op zijn rug of Ganesha de God met het olifantenhoofd. Daarna moesten we de 
bijzonderheden van de beelden opschrijven en zelf het verhaal afmaken. Na een 
spannende zoektocht, door gangen waar eigenlijk geen bezoekers mogen komen, 
vonden we de draak. De draak wist ons ook mooie verhalen te vertellen en hij 
heeft ons veel laten zien. Al met al een leuk leerzaam bezoek. 
 
Groep 8. 

 
 
Afgelopen maand 
hebben we (weer) 
samengewerkt met de 
Jacobus op de 
Nationale 
Pannenkoekendag. We 
hebben pannenkoeken 
gebakken (uiteraard) 
en we hebben geholpen met het versieren van de zaal. 

Ook hebben we de pannenkoeken opgediend en moest geholpen worden met het 
afruimen. Dat ging supergoed! De senioren waren erg blij met groep 8. 
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’s Middags hebben we ook nog opgetreden. Van dansjes tot en met turnoefeningen 
hebben we laten zien. Heel creatief en 
enthousiast! 
Nu zijn we bezig met het lezen van onze 
musical ‘De Beer is Los’. Na het lezen 
mogen de leerlingen aangeven wat 
hun favoriete rol is. De juffen gaan dan een 
rolverdeling maken! 
En daarna mogen de leerlingen van groep 8 
zich van hun creatiefste kant laten zien. Maar dat komt vast goed, want het 
enthousiasme spat er nu al vanaf! 
 
De groepen 1/2. 
Deze week hebben wij tijdens het koningsspel geleerd hoe wij met elkaar om 
moeten gaan. Ook hebben wij aandacht besteed aan het op je beurt wachten en 
omgaan met winnen en verliezen. Hiermee hebben wij aandacht besteed aan het 
samenwerken in combinatie met sociale vaardigheden. 
Tijdens ons thema onderwaterwereld hebben de kinderen bijpassende, leerzame apps 
gespeeld op de IPad. Hiermee hebben de kinderen aan hun digitale 
basisvaardigheden gewerkt. 
Tijdens het interactief voorlezen proberen wij kinderen te stimuleren om hun 
probleemoplossend vermogen te ontwikkelen.  
De komende tijd gaan wij werken met denksleutels om het kritisch en creatief 
denken te bevorderen. 
 
De groepen 5. 
In een tijd waarin er steeds meer prikkels op de kinderen afkomen en er meer 
wordt gevraagd van hun zelfsturend vermogen, is zelfregulering een belangrijke 
vaardigheid. We bekijken regelmatig met de kinderen of ze hun opdrachten goed 
hebben kunnen maken en of ze verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen.  
Hoe kant het dat het niet gelukt is om de opdracht op tijd af te maken? Wat was 
het doel dat we vandaag wilden behalen? Lukt het om je te concentreren?  
Als we feedback geven zijn de meeste kinderen oprecht en hebben ze goed inzicht 
in hun eigen ontwikkeling. We hopen de kinderen bewust te maken van hun eigen 
leerproces. Wat kun je zelf doen om je aandacht beter bij je werk te houden? Je 
bent zelf verantwoordelijk voor je planning en uitvoering. 
Dat is zeker een hele uitdaging. We hopen de kinderen zo, spelenderwijs, een 
goede werkhouding aan leren. 
 
Volgende keer weer een anderen toepassing van een 21-eeuwse vaardigheid! 
 
Groep 6. 
Skill ICT-geletterdheid en samenwerken 
Donderdag kwam Maartje in de groep, van de bibliotheek. Zij informeerde ons over 
het lezen van e-books, bijvoorbeeld met een e-reader. Ook daarvoor kun je naar 
de bibliotheek. Heel veel kinderen hebben toch voorkeur voor een "gewoon" 
leesboek, omdat je nog eens terug kunt bladeren en makkelijk kunt zien hoeveel 
je gelezen hebt. We kregen van haar ook nog een leuke puzzelopdracht. We zochten 
van alles op over de bib met behulp van de chromebooks. Bijvoorbeeld op 
www.onlinebibliotheek.nl, www.boekenbabbels.nl of www.invindlezenleuk.nl.  

 

http://www.onlinebibliotheek.nl/
http://www.boekenbabbels./
http://www.invindlezenleuk.nl/
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We hebben goed samen gewerkt om de juiste oplossingen te vinden. Bijvoorbeeld 
een ander woord voor non-fictie. 
 
Groep 4. 
Afgelopen periode konden we onze creativiteit ontzettend goed kwijt in de 
opdrachten bij het project "Verborgen" van Kunstmenu. Het probleemoplossend 
vermogen hebben we flink moeten aanspreken tijdens de grote rekendag waar we ook 
met z'n drieën hebben moeten samenwerken om tot een mooi resultaat te komen. Het 
samenwerken tijdens de Nieuwsbegrip lessen ging afgelopen week supergoed! Met 
elkaar hebben de kinderen de vragen bij de tekst over vlinders door gewerkt en 
iedereen is uiteindelijk tot de juiste antwoorden gekomen.  Tijdens het bezoek 
aan het Rijksmuseum van Oudheden hebben we veel geleerd over de archeologie van 
Nederland, in groepjes hebben de kinderen een bepaalde periode in de 
geschiedenis bestudeerd en hun bevindingen later met de rest van de groep 
gedeeld, erg interessant allemaal! 
 
Het team van OBS Elckerlyc 
 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij zelfportretten gemaakt van koningen en koninginnen en een mooie 
kroon die de kinderen mogen dragen bij Koningsdag (niet bij de koningsspelen omdat deze dan 
stuk kan gaan) 
De komende week werken wij over het thema "Lente en Pasen" zodat onze groepen er weer 
sfeervol uit komen te zien. Spulletjes in het teken van dit thema zijn van harte welkom. 
Op woensdag 10 april zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag van het team. 
Op vrijdag 12 april vieren wij de Koningsspelen met een sportieve ochtend. Wij zijn dan om 13.00 
uur vrij. Willen jullie met schoenen en kleding rekening houden, dat de kinderen zich makkelijk en 
snel kunnen bewegen? 
Wij starten deze dag niet met een gezamenlijk ontbijt op school. De kinderen hoeven deze dag 
geen eten en drinken (10-uurtje) mee te nemen. De lunch mogen ze thuis gaan nuttigen. 
De letter van de week is de d van daan. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Luuk Kennis is gestart in groep 1/2A. Wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Denken jullie nog even aan het teruggeven van het rapport? Wij missen er nog een aantal. 
 
Wij wensen jullie allemaal een fijn weekend.  
De kleuterjuffen. 
 

 

Groep 3: 
Wat leuk! We kregen deze week een mail van Wout uit Sri Lanka. Hij zit in een klas van kinderen in 
de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Alle kinderen hebben dezelfde kleding aan. Ze eten tussen de middag 
ook allemaal op school maar dan rijst met curry of roti. Leuk om iets van hem te horen.  
We hebben deze week weer goed ons best gedaan. Met rekenen hebben we de bloktoets van blok 
2 gedaan. Uitrekenen hoeveel paarden er in de wei passen. Best lastig omdat je dan natuurlijk 
eerst goed moet kijken hoe groot de wei is door de paaltjes te tellen. Op twee verschillende 
manieren gepast betalen was ook een van de vragen. De les over emoties ging ons goed af. Wat 
waren we allemaal boos, verdrietig, bang en blij. Met veilig leren lezen hebben we een nieuw 
woordtype geleerd, namelijk de woorden die eindigen op -aai, -ooi of -oei.  
Aanstaande woensdag 10 maart zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het team.  



                                                                     5 

Nieuwsbrief 2018- 2019 

Vrijdag 12 maart vinden de jaarlijkse Koningsspelen weer plaats. Graag sportieve kleding en 
schoenen aan. We hebben er zin in en hopen op mooi weer. 
 
Allemaal een gezellig weekend, 
juf Aukje en juf Carla. 
 

 

Groep 4: 
Afgelopen week ging de muziekles van juf Erica niet door. Deze is verplaatst naar de grote 
muziekdag van 11 juni. Komende week krijgen we weer les van juf Esther met bewegen op muziek. 
Komende woensdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de juffen en meesters.  
Vrijdag de Koningsspelen, de kinderen zijn dan om 13.00 uit. 
 
Fijn weekend,  
de juffen. 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema van taal: Geld! We hebben er allemaal mee te 
maken! We gaan meer leren over de manier waarop we worden beïnvloed door reclame. Zijn we 
gevoelig voor korting? Of willen we liever een verrassing bij een abonnement? Leuk om met te 
kinderen over te praten. 
Met rekenen hebben we geleerd hoe je een deling met rest moet oplossen en noteren. Ook het 
vermenigvuldigen met grotere getallen hebben we geoefend. Eerst bijvoorbeeld 3 x 2, en daarna 3x 
20. 
Volgende week hebben we een uitje naar de kinderboerderij in Alphen aan de Rijn. Fijn dat er al 
veel ouders willen zorgen voor het vervoer. 
Woensdag 10 april zijn de kinderen vrij: De leerkrachten hebben dan een studiedag! 
Vrijdag 12 april zijn de Koningspelen. De kinderen krijgen op school hun Elckerlyc shirt. De hele 
ochtend gaan we op de sportvelden in groepjes verschillende sporten en spelletjes spelen. We zijn 
iets voor 13.00 weer terug op school. De kinderen zijn om 13.00 vrij. 
 
Aanstaande dinsdag 9 april gaat groep 5b "Met Eiber op stap". Eiber is een ooievaar, die de 
kinderen meeneemt het natuurgebied bij de Zegersloot in Alphen a/d Rijn. Omdat we de natuur in 
gaan, is het verstandig dat de kinderen oude kleren en schoenen aan hebben. 
 
Goed weekend, 
de leerkrachten. 
 

 

Groep 6: 
Dinsdag zijn we de hele ochtend buiten geweest in verband met de buitenlesdag. We hebben 
spelling en rekenen gedaan, maar dan net even anders. Ook hebben we bodemdiertjes gezocht en 
een omhulsel voor een paasei gemaakt van natuurlijk materiaal zodat hij niet kapot gaat als je 
hem op de grond laat vallen. In de middag met rode wangen en een frisse neus in de klas! 
Volgende week woensdag 10 april zijn jullie vrij vanwege de studiedag. 
Vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Lees hierover ook het algemene stukje in de nieuwsbrief! 
Huiswerk: Dinsdag 9 april huiswerkblad voor spelling inleveren. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Dat was een grappig begin van de week. Het was natuurlijk 1 april en dat hebben we geweten! De 
juf kreeg een natte stoel en haar veter zat regelmatig los. De klas kreeg een 'zoek de verschillen' 
(zonder verschillen!), tijdens het dictee een zin uit het Nationaal Dictee der Nederlandse Taal en 
een oefen Cito-toets waarbij héél goed gelezen moest worden! Wat had de juf een lol :-). 
Juf Mendy was de hele week aanwezig en heeft veel lessen gegeven. Afgelopen donderdag was het 
theoretisch verkeersexamen. Bijna iedereen is geslaagd. Maar met de herkansing komen we er vast 
allemaal wel! We gaan ervoor hoor. 
Denken jullie nog aan het inleveren van de rapportmap. Ook het typen heeft nog wat aandacht 
nodig.... 
Volgende week weer een leuke week! Woensdag zijn jullie vrij en vrijdag zijn de koningsspelen.  
Maandag: willen jullie een leeg doosje meenemen? (Hagelslag, liga, etc.) 
Dinsdag: topotoets 7 
 
Fijn weekend, groetjes alle leerkrachten van groep 7. 
 

 

Groep 8: 
Eindelijk, de musical is bekend en we zijn inmiddels 
al druk aan het lezen. Iedereen is erg enthousiast. 
Mooi, houd dat vast! Op vrijdag mochten de 
leerlingen hun voorkeursrollen aangeven. Volgende 
week donderdag 11 april gaan we de rolverdeling 
bekend maken. 
 
Daarna, op vrijdag 12 april doen we mee aan de 
Koningsspelen. We verzamelen op school, trekken 
daar ons schoolshirt aan en dan lopen we met alle 
bovenbouwgroepen naar de sportvelden. Zorg voor 
sportieve kleding en een tas om wat te eten en te 
drinken in mee te nemen. De OR zorgt dat we wat lekkers mee krijgen. We zijn iets voor enen weer 
terug op school. Na het uitdelen van de diploma’s en het inleveren van de schoolshirts mag 
iedereen om 13.00 uur naar huis. 
Huiswerk: 
Dinsdag 9 april: Topotoets 6 Oost-Azië 
Donderdag 11 april: Spellingblad 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje. 
 

 
 

 

 


