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Algemene informatie: 

 

Vertrek Marja Speek. 
Donderdag 31 oktober is de laatste werkdag van Marja Speek. Na bijna twintig jaar bij ons gewerkt te 
hebben is zij toe aan een nieuwe uitdaging. De ouders/verzorgers van groep 1/2A zijn hiertoe al 
eerder ingelicht.  
Marja heeft aangegeven op bescheiden wijze afscheid te nemen van haar groep en de school. 
Van de week heb ik een vervangster voor Marja kunnen vinden. Haar naam is Kirsten Rijfers. Kirsten 
werkt via een uitzendbureau en is in principe gedurende de rest van het schooljaar beschikbaar.  
In de nieuwsbrief van 1 november blikken we nog even terug. 
 
PARRO. 
Afgelopen woensdag heeft u via ons leerlingvolgsysteem een informatiebrief ontvangen betreffende 
het oudercommunicatieplatform PARRO. 
Onze school wil dit platform gaan gebruiken in de communicatie tussen school en ouders. 
Mogelijk heeft u ook reeds een uitnodiging ontvangen van de leerkracht van uw kind met daarin een 
unieke koppel-code. 
Wanneer u de PARRO-app gedownload hebt op uw telefoon, kunt u deze koppel-code gebruiken om 
de aanmelding voor PARRO definitief te maken. 
De leerkracht is dan in staat rechtstreeks met u te communiceren. 
 
Via onderstaande link kunt u veel gestelde vragen en antwoorden bekijken. 
https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders 
 
De Nationale voorleeswedstrijd. 
Lennard Groot onze Voorleeskampioen! 
De Nationale Voorleeswedstrijd is een spannende leesbevorderingscampagne voor leerlingen in groep 
7 en 8. Ook de Elckerlyc doet dit jaar natuurlijk weer mee. Tijdens de Kinderboekenweek zijn de 
kinderen uit de groepen 7 en 8 de strijd met elkaar aangegaan om de titel Elckerlyc Schoolkampioen 
2019. Lennard Groot uit groep 8 is als trotse winnaar uit de bus gekomen. Goed gedaan Lennard! 
Lennard mag onze school vertegenwoordigen in de lokale en regionale vervolgronde(s) die de 
bibliotheken organiseren. Voor de regionale winnaars volgt de provinciale finale. Mocht het zover 
komen dan strijdt Lennard ten slotte in de zinderende landelijke finale om de titel De Nationale 
Voorleeskampioen.  
 
Studiedag na vakantie. 
Maandag na de herfstvakantie zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag. 
De thema’s van de studiedag zijn: taalbeleid en Leeruniek. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 
 

maandag  28-10 Studiedag team, de leerlingen zijn vrij!  
Thema’s studiedag: Taalbeleid en Leeruniek. 

dinsdag  29-10 * 

woensdag  30-10 Bouwvergadering na schooltijd. 

donderdag  31-10 Laatste werkdag Marja Speek. 

vrijdag  01-11 Eerste werkdag Kirsten Rijfers in groep 1/2A. 
 Verzending nieuwsbrief 07. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Deze week hebben wij het thema "Op reis" afgesloten met een mooie treinbaan in een omgeving. 
Ook hebben wij geleerde liedjes en dansjes op het toneel vertoond. Iedereen heeft goed zijn en 
haar best gedaan. Geweldig! 
Na de vakantie starten wij met het thema "Gevaarlijk!". Wij gaan hierover knutselen, vertellen en 
leren om te gaan met gevaarlijke situaties. 
Deze week besteden wij ook nogmaals aandacht aan de letter r van ree. Spulletjes voor de 
lettermuur zijn van harte welkom. 
Op donderdag 31 oktober mogen de kleutergroepen naar de voorstelling "Ella het swingend 
eendje" in de Roelevaer. Wij wandelen daar naartoe dus wandelschoenen zijn aan te raden. 
In groep 1/2A is Mahir gestart en in groep 1/2B is Indy begonnen. Wij wensen beide een hele fijne 
tijd bij ons op de Elckerlyc. 
Verder wensen wij iedereen een hele fijne herfstvakantie en zien wij jullie graag terug op dinsdag 
29 oktober, in verband met onze studiedag. 
 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Deze week hebben wij kern 2 van veilig leren lezen afgerond. Goed gewerkt allemaal! Het 
werkboekje hebben de kinderen mee naar huis gekregen. Daarnaast hebben wij ook extra 
oefenmateriaal voor in de vakantie meegegeven. Na de vakantie starten wij met kern 3. Met 
rekenen focussen wij ons nu vooral op het splitsen van hoeveelheden en het plaatsen van een getal 
op de getallenlijn. We hebben ook goed geoefend met het schrijven van de getallen t/m 10. Let op 
dat je het getal op de juiste manier schrijft. Nu zien we ze nog wel eens in spiegelbeeld. De week 
werd afgesloten met een gezellige toneeldag. Er is lekker gedanst en gezongen.  
Maandag 28 oktober zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten.  
Na de herfstvakantie hebben wij een nieuwe gymdocent die de gymlessen op woensdag komt 
verzorgen.  
Geniet lekker van een welverdiend weekje herfstvakantie!   
 
De juffen van groep 3  
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Groep 4: 
Zo, de laatste week van het eerste deel groep 4 zit erop en wat is er al hard gewerkt!!!! 
Afgelopen week hebben we de tafel van 2 geleerd, oefenen jullie thuis ook? 
We hebben geknutseld voor het broertje van Hanin, Amir, nogmaals van harte gefeliciteerd. 
Na de vakantie gaan we naar de voorstelling Rimpelsteeltje. Elders in de nieuwsbrief vindt u 
verdere informatie over dit serieuze onderwerp dat in een mooie voorstelling gebracht gaat 
worden. De eerste introductie in de groep leerde dat al een behoorlijk aantal kinderen weleens te 
maken hebben gehad met opa's, oma's of kennissen met dementie. 
Donderdag was de kinderraad verkiezing. Heel erg spannend, want Amy, Luna en Poppy zaten 
vlakbij elkaar wat punten betreft. De winnaar is Poppy geworden en Amy tweede. 
Vrijdag hadden we toneel. Er was een optreden van een heleboel turnmeiden en van de boysband 
met Waku Waku. Met de hele klas hebben we het lied van de dinosaurus gezongen. Goed gedaan! 
 
Nu eerst lekker genieten en uitrusten in de vakantie, veel plezier allemaal! 
Juf Henriette en juf Danny 
 

 

Rimpelsteeltje. 
De Werkgroep Samen Dementievriendelijk Kaag en Braassem (een vrijwilligersorganisatie) won 
onlangs namelijk met hun ingediende maatschappelijke initiatief, de Samen met Univé-prijs. Met 
deze donatie kan de Werkgroep nog meer activiteiten organiseren om meer bekendheid te geven 
aan dementie in onze gemeente. Het zal u niet verbazen dat dat hard nodig is, nu de bevolking 
vergrijst en veel mensen direct of indirect te maken krijgen met dementie. De werkgroep Samen 
Dementie Vriendelijk Kaag en Braassem wil samen met De Cultuurstrateeg en met steun van 
(dorpshuis) de Alkeburcht, de gemeente en sponsoren, de jeugdtheatervoorstelling Rimpelsteeltje 
naar Kaag en Braassem halen.  
 
RIMPELSTEELTJE (6+) OVER EEN STOERE KLEINDOCHTER EN EEN LIEVE OMA DIE STEEDS MEER 
VERGEET. Hier woont mijn oma Ik wil jullie aan haar voorstellen Omdat ze stokoud is Stokoude 
mensen zie je bijna nooit Terwijl… Op een dag wil iedereen toch stokoud worden Elke woensdag 
gaat Grietje op bezoek bij haar oma Rimpelsteeltje. Om samen iets leuks te doen, te kletsen, te 
niksen. Dat vinden ze gezellig. Maar vandaag is oma kwijt. En terwijl haar moeder en tantes 
kibbelen over wat er moet gebeuren, gaat Grietje op zoek. Dementie Marlies en Pieter kregen 
allebei met dementie van ouderen in hun familie te maken. Ingewikkeld maar het hoort bij het 
leven. Er is tegenwoordig veel afstand tussen kinderen en de echt oude mensen. Deze voorstelling 
overbrugt die kloof. Licht, lief en openhartig. 
 

 

Groep 5: 
Vandaag hebben we lekker gezongen en gekeken naar de optredens van de kinderen in groep 6B 
en groep 1/2 B. Vier dames uit onze groep gaven een spetterend optreden! Goed gedaan hoor! 
Het oefenen van de tafels gaat steeds beter. Echter binnen 1 minuut 20 sommen maken lukt nog bij 
bijna niemand. Het is daarom goed om ook in de vakantie af en toe even te oefenen. De tafels van 
1 t/m 5 moeten inmiddels bekend zijn. Na de vakantie delen we de woorden uit die horen bij ons 
nieuwe thema: Nacht. 
Woensdag na de vakantie gaan we naar een bijzondere voorstelling. Leest u even de informatie 
aan het begin van deze brief? 
We wensen iedereen een fijne, welverdiende vakantie toe. We zien jullie weer op dinsdag 29 
oktober! 
 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6A en 6B: 
Vorige week vrijdag zijn we naar het circus geweest. Het was een fantastische voorstelling. 
Iedereen heeft ervan genoten. Fijn dat er ook ouders mee gingen om ons te begeleiden. 
Deze week hebben we tijdens taal aandacht besteed aan het onderwerp "Pronkstukken". We leren 
woorden zoals exposeren, impressie, boeiend en gaaf. De kinderen hebben de woorden van dit 
hoofdstuk deze week mee naar huis gekregen om ook thuis te kunnen oefenen. We hebben het ook 
over de dingen die mensen verzamelen en waarom. Tijdens spelling herhalen we categorieën, het 
onderwerp en de persoonsvorm. We hebben geoefend met schattend rekenen tot 10000, handig 
optellen t/m 1000, oppervlakte, omtrek en we werken met tabellen tijdens rekenen. 
Op dinsdag zijn we naar Naktuinbouw geweest. Het was leuk en leerzaam. Ook nu gingen er 
ouders mee om te begeleiden. Bedankt! In de tussentijd zorgen wij goed voor onze plantjes in de 
klas. Ze groeien flink. Na de vakantie, op dinsdag 5 november, komen de keurmeesters! Ook is op 
woensdag na de vakantie de laatste dansles. 
Vrijdag de 18e hebben we toneel gehad. We hebben gezongen, gedanst, geturnd ... Goed gedaan 
allemaal! 
 
Huiswerk: dinsdag 29 oktober Topo Zeeland 
De eerste leesbeurten zijn inmiddels geweest. Na de vakantie zijn de volgende kinderen aan de 
beurt: (29/11) Thijs, Bo, Hamza en Omar 
(30/10) Kick, Lana Jena en Aya 
(31/10) Vince, Elin Yara en Karim 
(1/11) Jasper, Saar Mathis en Dewi 
 
Fijne vakantie! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
En dan zit de eerste periode van groep 7 er alweer op. Time flies when you're having fun! En plezier 
hebben we zeker, naast het harde werken. 
De afgelopen week was de voorleeswedstrijd en de uitslag van de vredesposters. Helaas hebben wij 
niet gewonnen, maar in groep 8 weer nieuwe kansen. Tim (en Seth) als reserve zijn dit jaar onze 
vertegenwoordigers in de kinderraad. We hebben gezongen op toneel, uiltjes gemaakt van 
dennenappels en veel gewerkt over familie. Erg leuk dat onze 'familiemuur' steeds voller raakt!  
Nu tijd voor vakantie! En meteen daarna is het studiedag, dus lekker gaan genieten van 10 vrije 
dagen.  
Dit keer geen huiswerk op papier, maar digitaal. Thuis kan je ook inloggen op Gynzy en daar staan 
2 taken voor je klaar: tafels en werkwoordspelling.  Typen mag natuurlijk ook altijd. 
De gedichten zijn na de vakantie voor: Yasin, Tim, Fien, Jinthe, Elize, Sanne, Mees en Jan. 
Na de vakantie is juf Yvonne er op woensdag en donderdag. Juf Marian werkt extra op vrijdag. 
Hierna zal juf Karin weer terug zijn met prachtige vakantieverhalen. 
 
Geniet van de vakantie! Groetjes juf Karin, juf Yvonne en juf Marian 
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Groep 8: 
We hebben deze week een nieuwe klassenvertegenwoordiger gekozen. Na een spannende strijd 
kwam Boaz als winnaar uit de bus. Hij bleef Jorg maar net voor. Hij wordt dan ook onze reserve 
vertegenwoordiger. Zij gaan de belangen behartigen van groep, in de kinderraad. 
Lennard heeft bij ons op school de voorleeswedstrijd gewonnen!  Hij las voor uit het boek “Mijn 
broer is een superheld” van D. Solomonns. Gefeliciteerd, super goed gedaan! 
Hij mag door naar de volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. 
Ook doen we dit jaar weer mee aan de Vredesposterwedstrijd. Wat geweldig dat de 3 beste van de 
Elckerlyc uit onze groep 8 komen. Boaz, Jamie en Linda mogen namens onze school de strijd 
aangaan met de kinderen van de andere scholen uit de regio. Dit gaat gebeuren op dinsdag 29 
oktober. Details vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiswerk: 
Dinsdag 29-10: Toets geschiedenis 
 
Groeten en een hele fijne herfstvakantie, Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
18 Maey van Haag (2011) 5 

20 Julia Loos (2010) 6B 

20 Nienke Opdam (2010) 6A 

22 Nick van Ruiten (2008) 8 

23 Mike Heemskerk (2012) 3A 

25 Justen Loos (2013) 3B 

26 Lynn Schoo (2011) 5 

27 Marijn Geerlings (2013) 3B 
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Informatie van derden. 
                     
 

 
 
 
 
 
Info Lions Vredesposterwedstrijd 2019. 

 
Op 8 basisscholen in onze gemeente hebben leerlingen van de groepen 7 en 8 tekeningen op 
posterformaat gemaakt, waarop het thema “De Reis van Vrede” tot uiting moet worden 
gebracht.  
Na het succes van de voorgaande jaren heeft Lions Club Kaag en Braassem de scholen opnieuw 
bereid gevonden deel te nemen. 
De opzet is kinderen op een creatieve manier bezig te laten zijn met het thema “De Reis van Vrede” 
en ze daar over te laten praten en te laten nadenken.  
Door elke school worden de 3 mooiste posters geselecteerd. Die worden voorgelegd aan een jury 
van deskundigen en die kiest uit de 24 geselecteerde posters de 3 prijswinnaars.  
De tekening, die de 1e prijs wint, doet mee aan de landelijke wedstrijd en de mooiste daarvan gaat 
vervolgens naar de internationale wedstrijd. 
De Vredesposterwedstrijd is een activiteit van Lions International. Er doen tienduizenden kinderen 
van over de hele wereld aan mee. Er zijn prijzen mee te winnen, te beginnen met de door Lions Club 
Kaag en Braassem beschikbaar gestelde prijzen.  
Op dinsdag 29 oktober om 16.00 uur vindt de prijsuitreiking in het gemeentehuis te 
Roelofarendsveen plaats. Burgemeester mevrouw M. van de Velde-Menting zal de winnaars bekent 
maken en de prijzen uitreiken.  
Alle genomineerde vredesposters zullen later met de winnende poster tentoongesteld worden in de 
verschillende sporthallen van de gemeente.  
Alle leerkrachten, leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom tijdens de prijsuitreiking op 29 
oktober om 16.00 uur in het gemeentehuis. 
 
Namens 
Lions Vredesposter Commissie 2019 
Lions Club Kaag en Braassem 
 

 
 
 

 

 


