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Algemene informatie: 
 

Vakantie! 
Vandaag begint de meivakantie. Veel plezier en hopen op toch nog een beetje aardig weer tijdens 
Koningsdag en de rest van de week. 
 
Save the date! Muziekdag! 
Dinsdag 11 juni zal een feestelijke dag worden op onze school. De dag staat dan namelijk in het teken 
van muziek!  
Mede door de subsidie ‘Muziekimpuls’ zijn we dit schooljaar gestart met muzieklessen gegeven door 
vakdocenten van Basisschoolmuziek.nl. De ene week wordt de les door de vakdocent gegeven en de 
andere week geeft de groepsleerkracht de muziekles die daarop volgt. Hierbij komen de kinderen in 
aanraking met de verschillende onderdelen binnen muziek, zoals; bewegen op muziek, bespelen van 
instrumenten, muzieknotatie, zingen enz. 
Tijdens de muziekdag komen al onze vakdocenten naar school om er samen met de kinderen een 
muzikale dag van te maken. Zoals u gewend bent zal de dag afgesloten worden met een voorstelling. 
Dit zal waarschijnlijk tussen 13.00-14.00 zijn. Verdere informatie volgt later. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             

Weekagenda: 
 

maandag  06-05 * 

dinsdag  07-05 Bouwvergadering na schooltijd.  
Spreekuur: Leanne Brama van  
Go voor Jeugd op school van 13.00-14.30 uur. 

woensdag  08-05 Schoolvoetbaltoernooi groep 8. 

donderdag  09-05 * 

vrijdag  10-05   verzending nieuwsbrief 31. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week hebben de kinderen gewerkt aan een verrassing. Wij kunnen hier niet veel over zeggen, 
maar ze hebben er iets moois van gemaakt. 
Volgende week zijn de kinderen vrij in verband met de Meivakantie. 
Daarna starten wij met het thema "Ruimte en Sterren". Mochten jullie nog leuke spulletjes thuis 
hebben liggen die bij het thema passen, mogen ze meegenomen worden naar school. 
Letter van de week is de k, van kikker. In de groepen 1/2A en e1/2C zijn kikkervisjes te vinden, 
groep 1/2B kijkt af en toe ook even mee. Wij volgen de metamorfose van kikkerdril tot klein 
kikkertje. Daarna laten wij ze weer vrij in de sloot. 
Op woensdag 8 mei gaat groep 1/2B naar de kinderboerderij in Alphen aan den Rijn. Wij 
vertrekken rond 10 uur en zijn om ongeveer 12.15 uur weer op school (op tijd voor de lunch). 
Rijouders alvast bedankt! 
In groep 1/2C is Yazan begonnen, wij wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Bij de groepen 1/2A en 1/2B zitten de bakken voor de lunch (gekoeld bewaren) nog steeds erg vol. 
Indien broodbeleg en/of drinken niet gekoeld hoeft te worden, mogen de bakjes en bekers in de 
tassen blijven. 
De spullen voor het pauzehapje (10-uurtje) moeten wel allemaal in de daarvoor bestemde krat. 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Wij wensen jullie allemaal een zonnige meivakantie. Rust lekker uit en tot maandag 6 mei! 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Afgelopen week was een kort, maar gezellig weekje! Na alle vrolijke verhalen over het lange 
weekend zijn we rustig weer gestart. We hebben vrolijke plantenbakjes gemaakt en gevuld voor de 
bewoners van Wijdezorg. Ze vonden het heel gezellig met groep 3 op bezoek en waren erg blij 
verrast!  
Met lezen hebben we kern 9 afgerond. Na de vakantie starten we met kern 10. De ouderbrief 
hiervan volgt. In de klas blijven we lekker oefenen met het lezen. We letten erg op het correct lezen, 
maar ook het vlot lezen is belangrijk. Bij de kinderen bij wie het lezen al wat gemakkelijker 
verloopt, letten we ook steeds meer op het op toon lezen. 
Met rekenen hebben we weer geoefend met geldsommen. Ik heb 10 euro en koop een schrift en 
potlood van 6 euro. Hoeveel krijg ik terug?  
Het uit het hoofd kennen van alle erbij en eraf sommen tot en met 10 is hierbij heel handig!  
Via de ouderapp is het uitje naar de kinderboerderij op woensdag 22 mei al genoemd. Wij hopen 
dat het ook deze keer weer gaat lukken! De auto-indeling volgt dan na de vakantie. 
 
Voor nu allemaal een heel fijne Koningsdag en vakantie!  
Hopelijk komt het lekkere weer toch weer een beetje terug!  
Juf Aukje en juf Carla 
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Groep 4: 
Na alweer een kort weekje is het nu tijd voor een welverdiende vakantie! 
Afgelopen week hebben we blok 2B van rekenen afgesloten met de toets, ook de toets in Gynzy 
hebben we gemaakt. We merken dat nog niet alle kinderen de tafels 1,2,3,4,5 en 10 goed 
beheersen. Blijven jullie ook thuis goed oefenen hiermee, want na de Hemelvaartvakantie starten 
we met de tafeluitdaging van groep 4!  
Donderdag hebben we een gastles gekregen over het Lilianefonds, de kinderen weten nu nog beter 
waarom we altijd aan de bel trekken voor dit fonds door zoveel mogelijk herrie te maken op het 
plein. 
Het taalthema 'gek' is erg verrassend en inderdaad gek, vooral de les over spelen met woorden en 
zinnen was best verwarrend. “Even schoodbappen doen en Ruud raspt rap rode ronde 
radijsjes.........” 
Woensdag hebben we de laatjes eens flink uitgemest en wat daar allemaal tevoorschijn kwam! Het 
lenteboekje mocht mee naar huis, maar er kwam zelfs een winterboekje uit een laatje! In ieder 
geval zijn de laatjes nu weer lekker op orde. 
 
We wensen jullie een hele fijne vakantie, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Deze week hebben we hard gewerkt! Na de vakantie zijn we toe aan de toetsen van spelling en 
taal. Met rekenen zijn we al gestart. 
Donderdag heeft mijnheer van Staveren, van het Liliane Fonds, een gastles gegeven. Hij heeft 
verteld wat het Liliane Fonds doet voor kinderen met een handicap. De hulp wordt gegeven aan 
kinderen in arme landen. Vooral de filmpjes maakten indruk. De kinderen hebben geboeid gekeken 
en hun vragen gesteld. 
Op woensdag 15 mei vieren de leerkrachten van de groepen 5 hun verjaardag. In groep 5B hoeven 
de kinderen die dag geen lunch mee te nemen. We gaan op school een tosti maken! 
Maandag 6 mei zou groep 5A een topo-toets hebben. Deze verplaatsen we naar dinsdag 7 mei: De 
Wateren. 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6: 
Deze week zijn we gestart met de spreekbeurten. Goed om te zien dat er gekozen wordt voor héél 
verschillende onderwerpen. Het varieert van een spreekbeurt over "gletsjers" tot een spreekbeurt 
over "dyslexie". Ook leuk dat er materialen worden meegenomen.  
Na de vakantie gaan we weer verder. 
Deze week hebben we de toets van geschiedenis gemaakt over de Tweede Wereldoorlog. Goed 
gedaan allemaal! 
We zullen af en toe nog wel voorlezen uit het dagboek van Anne Frank. 
Gisteren hadden wij een gastles van Hans over het Lilianefonds. Goed om iets meer over dit fonds 
te weten te komen. Zij doen goed werk! Zij helpen de armste kinderen met een geestelijke of 
lichamelijke handicap in onder andere Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 
Huiswerk: geen huiswerk na de vakantie. Er is wél een stencil van rekenen meegegeven. Je mag zelf 
beslissen of je dit inlevert.  
De spreekbeurten zijn na de vakantie voor: Seth (6/7), Fien (7/7), Britt (8/7), Quinten (9/7) en Angel 
(10/5). 
 
Een fijne Koningsdag en een veel plezier in de vakantie! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Hoera, éíndelijk vakantie! Al ging het deze week prima en was het weer heel gezellig. We hebben 
gewerkt over het bezittelijk voornaamwoord, trema meervoud, inhoud berekenen, Anne Frank en 
uitleg gekregen over het Lilianefonds en Jeugdwerk.  
Nu is het echt tijd om er een weekje tussenuit te gaan.   
Na de vakantie gaan we starten met de spreekbeurten, het praktisch verkeersexamen bespreken 
en vast nog veel meer.  
Superfijn dat er zo snel al hulpouders zich aangemeld hebben voor het verkeersexamen, dat was 
snel geregeld! 
Dinsdag 7 mei is juf Mendy er weer, woensdag 8 mei is meester Jan er. 
Huiswerk: 
- Spreekbeurten voor: Stella, Bloem, Linda, Zakariya, Boaz 
- Dinsdag taaltoets Buitenissig 
 
Geniet allemaal van Koningsdag en de vakantie! 
 

 

Groep 8: 
De eindtoets is achter de rug. Groep 8 heeft goed z’n best gedaan, daar zijn we trots op! 
Meestal laat de uitslag een week of drie op zich wachten. 
Woensdag 8 mei doen we mee aan het schoolvoetbaltoernooi met 1 jongensteam en 1 
meisjesteam. Het toernooi vindt plaats op de voetbalvelden van DOSR en WVC en begint om 9.00 
uur. De voetbaltenues worden een dag van tevoren op school uitgedeeld. We willen de tenues 
graag na het toernooi zo snel mogelijk gewassen weer terug hebben. 
We zouden het fijn vinden als u ons aan komt moedigen. 
De brief voor kamp is mee naar huis gegaan. In de klas is besproken dat alles wat erop staat ook 
echt nodig is. Mobieltjes mogen niet mee. De voorbereidingen voor de bonte avond zijn al 
begonnen. We hebben er zin in!!!! 
Maar nu eerst een weekje vakantie. Lekker uitrusten en hopelijk genieten van het mooi weer! 
 
Groeten Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
 
 

26-4 Saar du Prie (2009) 5B 

27 Kornelia Galaszkiewicz (2008) 7 

30 Batuhan Can (2010) 5A 

3-5 Sofie van Klink (2013) 1/2C 

4 Amy Straathof (2012) 3 

5 Kate Koedam (2009) 5A 

7 Kim van Ruiten (2007) 8 

8 Chayenne Kasteel (2007) 8 

10 Dean Stigter (2011) 4 

   

 
 
 

 

 


