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Nieuwsbrief 2018- 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Koningsspelen 2019. 
Een frisse, maar oergezellige en sportieve dag! 
We hebben vandaag weer heerlijk gespeeld en gesport. Hierbij wil ik namens het team en de kinderen 
alle vrijwilligers bedanken voor hun hulp. Zonder jullie was het niet mogelijk! Een speciale dank gaat 
ook uit naar de collega’s van het ‘BONA” en hun leerlingen voor de organisatie van de sportdag voor 
de bovenbouwgroepen. 
Eindtoets en entreetoets. 
Volgende week staat in het teken van de eindtoets en de entreetoets. Wilt u daar zoveel mogelijk 
rekening mee houden? 
Directeur afwezig. 
Komende week ben ik afwezig i.v.m. mijn studie. De honneurs worden waargenomen door Erwin, 
Danny en Joukje. 
Nieuwsbrief voor 2 weken. 
In verband met mijn afwezigheid komt de volgende nieuwsbrief uit op vrijdag 26 april. 
Vakantierooster 2019-2020. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u het basisvakantierooster aan voor volgend schooljaar. Later dit 
schooljaar volgt een aanvulling met studiedagen, kampdagen en vrije middagen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

        

MR -vergadering 18 april. 
Volgende week donderdag heeft de MR de vierde vergadering van dit schooljaar. In deze vergadering 
staan o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: 

- Formatieplan komend schooljaar; 
- Goedkeuring begroting stichting Vrienden van de Elckerlyc; 
- Maken ouderenquête over ouderbetrokkenheid 3.0. 

  
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 
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Weekagenda (Voor twee weken): 
 

maandag  15-4 * 

dinsdag  16-4 Eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7. 

woensdag  17-4 Eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7. 

donderdag  18-4 Eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7. 
’s Avonds: MR-vergadering. 

vrijdag  19-4  Vrij: Goede Vrijdag. 

maandag  22-4 Vrij: Tweede Paasdag. 

dinsdag  23-4 Leanne Brama (GO!). 

woensdag  24-4 Speelgoedmoment groep 1/2. 

donderdag  25-4 Na schooltijd: teamoverleg. 

vrijdag  26-4  verzending nieuwsbrief 30. 
Start meivakantie om 14.00 uur 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben wij gewerkt over het thema Lente en Pasen. We hebben een mooie vaas met 
bloemen getekend en een kuikentje geknutseld. Volgende week werken wij verder met dit thema.  
We hebben de week afgesloten met een sportieve, gezellige Koningsspelen. Hulpouders, nogmaals 
bedankt voor jullie hulp/inzet!  
De letter van de week is volgende week nog steeds de 'd' van daan. Spulletjes voor de lettermuur 
zijn van harte welkom.  
Groep 1/2A is van plan om volgende week woensdag 17 april gezellig naar de Kinderboerderij te 
gaan. Er zijn echter nog niet voldoende rijouders. Als u kunt rijden, horen de leerkrachten van groep 
1/2A dat graag.  
In groep 1/2B Hajar Abdalli begonnen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc.  
Vrijdag 19 april en maandag 22 april zijn alle kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag..  
 
Fijn weekend allemaal,  
De kleuterjuffen  
 

 

Groep 3: 
Afgelopen week hebben we goed geoefend met de Pasapas, daardoor ging de warming-up tijdens 
de Koningsspelen heel goed. Wat was het een geslaagde dag. Er waren allemaal leuke, nieuwe 
spelletjes en iedereen had het erg naar zijn zin. Alle hulpouders heel erg bedankt! 
Wat leuk om een berichtje uit Sri Lanka te krijgen! En wat een mooie foto's. Een hele belevenis voor 
Wout. Met z'n allen hebben we een mail teruggestuurd. Er waren heel veel vragen. Hopelijk horen 
we binnenkort weer iets terug van Wout en zijn familie.  
Volgende week hebben we weer een kort weekje, in verband met Goede Vrijdag. Deze dag zijn de 
kinderen vrij.  
Alvast voor in de agenda: woensdag 22 mei staat er een uitje naar de kinderboerderij in Alphen op 
het programma.  
De kinderen hebben donderdag een extra oefenboekje van kern 9 meegekregen, zodat u ook er 
thuis mee aan de slag kunt. 
 
Wij wensen iedereen alvast heel fijne Paasdagen! juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4: 
Het was weer een leuke week; dansles van juf Esther, lekker vrij tijdens de studiedag en vandaag 
een sportieve dag tijdens de Koningsspelen! Voor groep 4 was dit de laatste keer dat ze met de 
onderbouwspelletjes meededen, volgend jaar mogen jullie meedoen met de bovenbouw! 
Met taal zijn we gestart met het thema "Gek" , wat zijn er veel verschillende woorden voor het 
woord gek! We hebben al erg gelachen tijdens de lessen. Ook de aflevering van Klokhuis overblijf 
TV paste er prima bij. Deze ging over kunstenaar Escher, zijn werken doen hele gekke dingen met je 
hersenen!  
De kinderen hebben dinsdag de woordenschatwoorden mee gekregen naar huis. Dan kunnen ze er 
alvast goed mee oefenen! Verder zijn we gestart deze week met het nieuwe blok van spelling, nu 
gaan we zelfs oefenen met woorden die drie categorieën hebben! Verder hebben we geleerd wat 
enkelvoud en meervoud betekent. Met rekenen hebben we ons bezig gehouden met de tafels, 
optellen t/m 100 en plattegronden. Volgende week hebben we alweer de toets van dit blok.  
Komende donderdag krijgen we handballes in de Tweesprong dus: geen gym op woensdag, maar 
spullen mee op donderdag (en als je het vergeet laten we je tas van woensdag gewoon hangen tot 
donderdag ;) Vrijdag 19 april hebben we een lang weekend, geniet ervan!  
Gisteren hebben de leerlingen een boekje meegekregen om nog een aantal hoofdletters extra te 
oefenen. De bedoeling is dat de leerlingen hier thuis mee aan de slag gaan. Wanneer het af is 
moeten ze het weer mee naar school nemen, zodat wij kunnen kijken of de leerlingen genoeg 
geoefend hebben.  
 
Groetjes de juffen van groep 4. 
 

 

Groep 5A en 5B: 
De groepen 5 hebben deze week de kinderboerderij bezocht in Alphen aan den Rijn. We hebben 
heerlijk rondgelopen en gekeken welke vogels we konden herkennen. We hebben een werkboekje 
gekregen om opdrachten in te maken. Het was erg leuk. 
Graag willen we de chauffeurs bedanken voor het rijden en voor de begeleiding. 
In de klas hebben we geoefend met deel- en vermenigvuldig sommen. Ook hebben we met spelling 
de woorden behandeld met -ig en -lijk. Wat hoor je en wat schrijf je? Blijft lastig! 
Volgende week donderdag hebben de kinderen een leeg wc rolletje nodig voor de knutsel opdracht. 
We gaan er een Paasknutsel van maken! 
 
Boekenbeurten: 
Groep 5B: 17 april is Puck aan de beurt en 18 april zijn Jasper en Robin aan de beurt. Veel succes 
met voorbereiden! 
 
Goed wekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6: 
Tijdens geschiedenis hebben we het verhaal van Anne Frank en het Achterhuis in groepjes 
uitgebeeld. Goed gedaan allemaal. Het gaat over een veilige schuilplaats, het dagboek, maar ook 
over verraad! Na de oorlog wordt Anne beroemd. We lezen stukjes uit haar dagboek.  
De les over "Kriebels in je buik" was ook héél interessant. Praat er gerust thuis over met je ouders! 
Vrijdag zijn de Koningsspelen. We lopen met elkaar naar de sportvelden en doen sportieve en 
ludieke spelletjes. 
Gelukkig werkt het weer ook mee. Niet zo warm, maar gelukkig wel droog. We krijgen allemaal 
een diploma! 
Er komen twee kortere weken aan. Volgende week vrijdag zijn jullie vrij vanwege Goede Vrijdag en 
die week daarop maandag vrij vanwege Pasen.  
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Na de Pasen starten we met de spreekbeurten. De volgende kinderen zijn als eerste aan de beurt: 
Mila (23/4), Xander (24/4), Doutzen (25/4) en Robbin 26/4). 
Huiswerk: woensdag 17 april toets woordjes Engels (Engels-Nederlands en Nederlands-Engels). 
Dinsdag 23 april: Topo Noord-Holland. 
 
Prettig weekend en alvast fijne Paasdagen! 
De juffen 
 

 

Groep 7: 
Laten we deze nieuwsbrief beginnen met goed nieuws; iedereen is geslaagd voor het theoretisch 
verkeersexamen!!!  
Nog 2 weken te gaan tot de vakantie. En net als de afgelopen week zijn dat schoolweken van 4 
dagen! Stiekem toch wel lekker. Deze week hebben we geoefend voor de Cito Entree, muziek 
gemaakt met boomwhackers, genoten van de vrije woensdag en lekker gesport op vrijdag.  
Volgende week gaan wij de Cito Entreetoets maken. Op dinsdagochtend maken we 3 toetsen, op 
woensdag- en donderdag maken we er 2. Iedereen krijgt genoeg tijd en rust om de toets in de 
beste omstandigheden te maken. Maar onthoud ook; meer dan je best, kan je niet doen! 
Op donderdag krijgen we ook handballes. Vergeet dus deze dag je gymspullen niet!  
En dan is het alweer Pasen. Geniet van de vrije vrijdag en maandag.  
 
Huiswerk: 
- Dinsdag; inleveren huiswerkblad 
- Nadenken over een onderwerp voor de spreekbeurt. 
- Donderdag 18 april: gymspullen mee. 
 
Fijn weekend! 
 

 

Groep 8: 
De rollen van de musical 'De Beer is Los!' zijn verdeeld. Nu kunnen we echt aan de slag! We zijn de 
tekst nog een keer aan het doornemen en ieder leest zijn eigen rol. 
Deze vrijdag waren de Koningsspelen bij DOSR en WVC. De leerlingen van groep 8 waren allemaal 
groepsleider. Er waren ludieke spelen en balspelen. Erg leuk! 
We hebben deze week ook alvast met wat oude Cito's geoefend. Volgende week doen we op 
dinsdag, woensdag en donderdag mee aan de Cito eindtoets. Veel succes allemaal! 
Volgende week maken we een indeling voor de spreekbeurten. Je mag de spreekbeurt eventueel in 
een tweetal doen. 
Op vrijdag 19 april zijn we vrij, dan is het Goede Vrijdag. Daarna thuis gezellig met elkaar Pasen 
vieren.  
  
Fijn weekend allemaal, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
14-4 Anouk Straathof (2010) 5A 

15 Chiel van der Geest (2009) 6 

15 Bregt van der Meer (2007) 8 

16 Luke Hoogenboom (2006) 8 

21 Joey Smeele (2014) 1/2B 

25 Dunya Alsoudi (2008) 7 

26 Saar du Prie (2009) 5B 
 

 
 


