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Algemene informatie: 

 

Lustrumweek. 

Van maandag 1 t/m donderdag 4 juli vieren wij ons 45-jarig bestaan. Deze week zijn er 

diverse activiteiten gepland. Het is verstandig om op deze dagen geen afspraken (met 

huisarts, tandarts of andere externen) te plannen tijdens schooltijden.  

Hier volgt een overzicht van de activiteiten: 

Maandag 1 juli, schoolontbijt in pyjama (Graag! Leuk! Maar niet verplicht). Kinderen 

nemen zelf eten voor het ontbijt mee. Er zijn al heerlijke gerechten op de 

inschrijflijsten ingevuld. Vergeten jullie niet een bord, beker en bestek mee te geven! 

De kinderen dienen ook hun gewone kleding mee te nemen, want niet iedereen vindt het 

prettig om de hele dag in pyjama te lopen. De school start gewoon om 8.30 uur. 

Dinsdag 2 juli is onze gezonde dag. De kinderen mogen allemaal een half uurtje sporten. 

De groepen 1 t/m 3 blijven op school en krijgen daar sportles van een echte coach. De 

groepen 4 t/m 8 gaan naar Hart4Health om daar workshops te volgen. Wilt u de 

kinderen deze dag sportieve kleding laten dragen? Ook zou het prettig zijn om voor het 

‘10-uurtje’ iets gezonds mee te geven. 

Woensdag 3 juli gaan wij op jubileumreis naar Speelpark Oud Valkeveen. Wij vertrekken 

met de bus rond 9.00 uur bij school en verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn. De 

lunch wordt op deze dag volledig verzorgd. Gemakkelijke kleding is een aanrader en een 

setje droge kleding of badkleding (groep 5 t/m 8) is geen overbodige luxe. 

Geeft u uw kind ook een bidon met water mee? Lekker spelen in combinatie met warmte 

vraagt om een flinke vochtinname. 

Wij kregen een melding van het speelpark dat ook daar helaas de processierups 

veelvuldig voorkomt. 

Via deze link https://www.oudvalkeveen.nl/ leest u meer. Gepaste kleding (lange broek, 

lange mouwen) zijn aan te bevelen. 

Op donderdag 4 juli sluiten wij de festiviteiten af met een echte disco, ijsje en een 

barbecuelunch voor de leerlingen op het schoolplein. De school is gewoon om 14.00 uur 

uit en de kinderen krijgen deze dag een leuke herinnering mee naar huis. 

De school is op vrijdag 5 juli gesloten in verband met  

een studiedag. 

Wij zullen er een onvergetelijke jubileumweek van maken! 

  

Met vriendelijke groet, Team Elckerlyc 

 
       

 

“OBS ELCKERLYC” 
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Een bericht van de MR. 
Op woensdag 26 juni heeft de MR de laatste vergadering van dit schooljaar gehad. Hiermee zijn de 
taken van de MR dit schooljaar nog niet klaar. Op de agenda staan nog het goedkeuren van de 
schoolgids 2019/2020 en het maken en goedkeuren van het jaarverslag van de MR. 
 De belangrijkste zaken die in de vergadering van afgelopen woensdag aan bod gekomen zijn: 

- De resultaten van de ouderenquête over de nieuwe schooltijden zullen binnenkort via de 
nieuwsbrief worden gepubliceerd. 

- Het formatieplan voor 2019/2020 is zo goed als rond. Doordat er twee groepen 3 komen 
zal het nieuwe noodlokaal vanaf de start van het schooljaar als klaslokaal gebruikt gaan 
worden. Het lokaal van de huidige groep 1/2C zal dan als lokaal gebruikt gaan worden 
zodra de 3e kleutergroep gedurende dit schooljaar opgestart wordt. 

- Met een eindtoets score van 536,2 heeft de Elckerlyc dit jaar net als de afgelopen jaren een 
score gehaald die boven het landelijk gemiddelde ligt.  

- Het komende jaar zal er intensiever gecommuniceerd worden naar de ouders over de 
ontwikkelingen van het nieuwe kindcentrum KC-Noord. 

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). 
 
Met vriendelijke groet, Jan-Willem 
 

                                                                                                                       
Weekagenda: 

 

maandag  01-07 Start Lustrumweek met ontbijt op school. 

dinsdag  02-07 ‘Gezonde dag’. 

woensdag  03-07 Schoolreisdag gr. 1 t/m 8. 

donderdag  04-07 Afsluiting Lustrumweek met disco  en BBQ. 

vrijdag  05-07  Studiedag team: de kinderen zijn vrij.  
verzending nieuwsbrief 37. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
De afgelopen week hebben wij het thema "Winkelen/Supermarkt" afgesloten. Wij hebben mooie 
schoenen versierd voor in onze eigen schoenenwinkel.  
Vandaag hebben wij de week afgesloten met een optreden op het toneel. Een vakantielied en de 
dieren van de dierentuin zijn los en nog veel meer leuke acts kwamen allemaal langs. 
De komende weken zullen wij de verschillende letters van de week herhalen. 
Volgende week hebben wij onze Lustrumweek en vieren wij op dinsdag 2 juli onze 
Juffenverjaardag. Het thema is dan "Feest". Vergeten jullie geen bord, beker en bestek mee te 
geven voor het ontbijt maandag 1 juli? 
Op woensdag is het schoolreisje naar Speelpark Oud Valkenveen. De kinderen hebben deze dag 
geen lunch nodig, maar een pauzehapje meegeven is wel nodig. 
Fijn dat u zo snel bent met het invullen van de lijsten voor de 10-minuten gesprekken. In de loop 
van de week, krijgt u de officiële uitnodiging. 
Op maandagavond 15 juli willen wij de kleutergroepen graag schoonmaken. Wij beginnen dan om 
19.00 uur. Hoe meer hulpouders, hoe beter! Graag opgeven bij de leerkracht van de groep. 
 
Fijn weekend allemaal! 
De kleuterjuffen  
 

 

 

mailto:mrelckerlyc@ssba.net
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Groep 3: 
Afgelopen week hebben wij gezellig afgesloten met zwemmen (als het goed is...) en toneel. We 
hebben genoten van hun optredens over De Droomboom en De dieren van de dierentuin. Wat 
kunnen jullie toch mooi zingen! 
Maandag is het zover... De start van onze feestweek. Voor het ontbijt staat alles al klaar. Heeft u 
nog geen bord/beker en bestek meegegeven? Dan alsnog graag aanstaande maandag (voorzien 
van naam)! We starten deze ochtend echt OP TIJD, want we moeten ook weer op tijd zijn voor de 
gym van meester Dammes.  
Dinsdag graag makkelijke kleding aangeven. Deze dag hebben wij een sportieve activiteit. 
Woensdag gaat het dan eindelijk gebeuren: De SCHOOLREIS. En we hebben er zo'n zin in! Let op: 
we zijn ongeveer 15.30 uur terug op school. Vrijdag kunnen de kinderen lekker bijkomen. De 
kinderen zijn dan vrij in verband met een studiedag van de meesters en juffen.  
Bedankt voor het snel invullen van de lijsten voor de rapportgesprekken. Inschrijven kan tot 
maandagmiddag. Dinsdag volgt een overzicht via de mail. 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Wat een succes, de tweede week van de tafeluitdaging en we hebben ons gemiddelde ruim 
verbeterd, knap gedaan allemaal! Nu volop oefenen met de tafel van 3 en 4, daar is zeker nog 
winst te behalen! 
Vandaag hebben we toneel gehad en wat was het weer leuk! Wij hebben met een aantal gedanst 
en gefreestyled op de vogeltjesdans en we hebben met de hele klas een toneelstuk gedaan dat we 
zelf bedacht hebben. Goed gedaan allemaal! 
We hebben erg veel zin in de feestweek, volgende week! Allerlei activiteiten zijn verdeeld over de 
week én de juffen vieren ook nog hun verjaardag op dinsdag. Je hoeft deze dag geen 10 uurtje mee 
te nemen (wel gewoon je lunchpakket) maar wel een feestelijk humeur. Je mag die dag verkleed 
komen, maar we gaan ook sporten en hebben geen mogelijkheid om om te kleden, houd hier 
rekening mee! 
Zorg ervoor dat je woensdag bij de schoolreis stevige schoenen/ sandalen aanhebt, geen 
teenslippers! In de klas krijg je je schoolshirt aan, nu hopen op een lekker zonnetje en dan kan de 
dag zeker niet meer stuk! 
Maandag gaan we, als het goed weer is, zwemmen tijdens de gymles in het buitenbad van de 
Tweesprong. Nemen jullie voor de zekerheid je zwemspullen maar mee. 
 
Fijn weekend, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Maandag start de Jubileumweek! We gaan elke dag iets bijzonders doen! Maandag beginnen we 
met een feestelijk ontbijt. Het is de bedoeling dat de kinderen een eigen bord, beker en bestek 
meenemen. De rest van de week staan er ook veel leuke activiteiten op het programma, en 
woensdag gaan we op schoolreis! U kunt zich nog aanmelden voor de 10- minuten gesprekken. De 
inschrijflijsten liggen tot en met dinsdag in de hal van de school. Dinsdag middag krijgt u per mail 
de definitieve uitnodiging. 
Maandag gaan we zwemmen in de gymtijd! De kinderen moeten dus hun zwemspullen meenemen! 
Huiswerk: 
Groep 5A: Dinsdag 2 juli: Engelse woordjes leren. 
Groep 5B: Dinsdag 2 juli: Topo. Van de buurlanden en hun hoofdsteden. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6: 
Deze week hebben we de citotoets van begrijpend lezen afgemaakt en we hadden vrijdag toneel. 
We hebben gedanst op het liedje "Power". Goed gedaan allemaal! We hebben iedereen laten zien 
hoeveel "power" we hebben! 
Volgende week staat ons een leuk en feestelijk programma te wachten. Lees hierover ook het 
algemene stukje in de Nieuwsbrief. Vergeet vooral niet de juiste kleding mee te nemen (of aan te 
doen) op de juiste dag!  
Op maandag in pyjama of onesie naar school en zwemkleding mee. Ook heb je voor het ontbijt een 
bord, beker en bestek nodig. Op dinsdag sportieve kleding aan (niet mee) omdat we gaan sporten 
bij Hart for Health. Het is ook de laatste stagedag voor juf Aranka. Voor het schoolreisje mag je nóg 
een keer zwemkleding meenemen. 
We maken er een gezellige feestweek van! Alvast veel plezier! 
Huiswerk dinsdag: inleveren stencil woordzoeker of de breinkraker. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Wat was het warm afgelopen week! Ons lokaal op het zuiden ging over de 30 graden heen. 
Afgelopen dinsdag hebben wij de fietstocht door de polder gemaakt. Hierdoor zijn wij ons nog 
meer bewust geworden van onze omgeving. Het oorlogsmonument, het sluisje, molens, de 
weilanden, etc. Ouders bedankt voor het meefietsen!  
Dinsdag was ook de laatste dag van onze stagejuf Mendy. Ook hebben we de laatste toetsen 
gemaakt, dus geen huiswerk en toetsen meer dit schooljaar!  
Denkt u nog aan het inschrijven voor de rapportgesprekken?  
 
We gaan er nog 3 heel gezellige weken van maken, beginnend met volgende week; de 
jubileumweek! Lees hiervoor ook het algemene stuk van de nieuwsbrief. 
Maandag: Neem zowel je GYM als ZWEM-spullen mee! Als het mooi weer is gaan we tijdens de 
gymles zwemmen in het buitenbad. We beginnen de jubileumweek met een ontbijt, vergeet je 
bord/beker/bestek niet en het eten wat je meeneemt natuurlijk. 
Dinsdag: Sportieve, gezonde dag. Neem een gezond tussendoortje mee en trek sportieve kleding 
aan. 
Woensdag: Het schoolreisje. Neem wat extra kleding mee en zwemkleding mag ook.  
Donderdag: Het afsluitende feest! Je hoeft geen lunch mee te nemen! 
Vrijdag: Studiedag; vrij! 
 
Fijn weekend, groetjes juf Marian (en alle andere juffen die deze week voor de klas stonden) 
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Groep 8: 
We zijn bezig met de zware laatste lootjes. We hebben ondanks de hitte nog flink gerepeteerd voor 
onze musical. Maandag 1 juli hebben we om 12.30 uur de generale repetitie. De senioren van de 
Jacobus komen dan kijken. Ook de kinderen van onze vorige groep 8 zijn dan welkom. Dan moeten 
alle kostuums en accessoires in orde zijn!  Spannend hoor, voor het eerst optreden met een echt 
publiek. 
Inmiddels zijn ook alle spreekbeurten geweest. Onderwerpen als Netflix, Autisme, Downsyndroom 
kwamen voorbij. Ook was er een spreekbeurt over een middelbare school waar een paar leerlingen 
volgend schooljaar heen gaan. Erg origineel! 
Groep 8 doet niet mee aan de laatste ronde van de rapportgesprekken, dus u hoeft u niet in te 
schrijven. Wij zien elkaar vast nog wel op de afscheidsavond op dinsdag 16 juli! 
Maandagmorgen start onze lustrumweek met een ontbijt, MAAR groep 8 gaat eerst zwemmen in 
de gymtijd met juf Noortje, dus wij BRUNCHEN  later in de klas. Het is handig om wel thuis te 
ontbijten. Dat betekent in de praktijk dus dat we om 12 uur niet weer gaan lunchen. 
Op dinsdag 2 juli gaan we een uurtje extra sporten, doe vast sportieve kleding aan. Er is bij de 
sportschool geen ruimte genoeg om allemaal te verkleden. 
We boffen wel want op woensdag 3 juli mogen we samen met de rest van de school op schoolreis. 
Gezellig hoor! 
 
Fijn weekend allemaal, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
29-6 Puck Arrachart (2010) 5B 

1-7 Karolina Stepnik (2012) 3 

5-7 Lucas Schrijvershof (2006) 8 
 

 

Informatie van derden. 
VEENERICK ORGANISEERT SCHOOLPARTY. 
Maandag 8 juli van 14.00u tot 20.00u organiseert Veenerick een Back to Schoolparty in en om de 
winkel. 
Er is gezellige muziek, een koude ijskar en een fotohokje voor de gaafste agendafoto’s. 
Tijdens de Schoolparty krijg profiteert iedereen van 15% korting op schoolspullen en zijn er 
verschillende demonstraties. 
Daarnaast staat er voor de eerste 50 betalende klanten een leuke goodiebag klaar. 

 
Groen Licht. 
Zaterdagmiddag 13 juli excursie Stichting Groen Licht “Op zoek naar waterbeestjes in de sloot” 
Op zaterdagmiddag 13 juli organiseert Stichting Groen Licht van 14.00 – 15.30 uur een 
“watersafari” voor kinderen vanaf 7 jaar. Ook ouders zijn van harte welkom. Het leven in het water 
is volop actief. Veel krioelende waterbeestjes. Leuk voor kinderen om kennis te maken met 
bootsmannetje, duikerwants, watervlo, schaatsenrijder en nog veel meer. 
 
Locatie is het Sportpad bij Tennisvereniging Alkemade. Ieder groepje van 3-4 personen krijgt een 
schepnetje, bakje, zeefje en een zoekkaart. Aan de hand hiervan kan ontdekt worden om welk 
gevangen diertje het gaat. Bardo Wesselius, een expert op dit gebied, zal de deelnemers  
begeleiden.  
 
De kosten bedragen 2,-- Euro per deelnemer. Deelname is alleen mogelijk via voorinschrijving: per 
e-mail info@stichtinggroenlicht.nl of per tel. 071-3315314. Uiterste aanmelddatum is donderdag 
11 juli.  
 

 

 

mailto:stichtinggroenlicht@hotmail.com

