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Algemene informatie: 

 

Oudergesprekken. 
De komende weken vinden de oudergesprekken plaats. Voor de groepen 1 t/m 7 heeft het gesprek 
betrekking op de periode van de zomervakantie tot nu en voor de leerlingen van groep 8 gaat het om 
de advisering voor het voortgezet onderwijs.  
Dit schooljaar maken wij voor het eerst gebruik van de PARRO-app voor de planning van de 
gesprekken en voor een stukje oudercommunicatie. Uw ervaring/opmerking kunt u aan mij richten. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                     
Weekagenda: 

 

Deze week:  Adviesgesprekken groep 8. 

Maandag  11-11 * 

Dinsdag  12-11 * 

Woensdag  13-11 Bijeenkomst ‘TOP-klas”. 
Speelgoedmoment groep 1/2. 

Donderdag  14-11 Directieoverleg (BMT). 

Vrijdag  15-11  Vandaag krijgen de kinderen hun werkboekjes en schriften mee ter inzage. 
Verzending nieuwsbrief 09. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Afgelopen dinsdag hebben wij genoten van een gezond en lekker schoolontbijt. De kinderen zijn 
deze dag goed gestart en hadden veel energie. Hulpouders bedankt! 
De komende week sluiten wij het thema " Gevaarlijk" af met een aantal knutselwerkjes en filmpjes, 
liedjes, taal- en rekenopdrachten en verhalen. 
Woensdag 13 november, mogen de kinderen eigen speelgoed meenemen omdat het speelgoeddag 
is. Let op, geen kleine onderdelen of breekbaar speelgoed meegeven. 
De letter van de week is de v van vos. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Alle ouders hebben via Parro een uitnodiging ontvangen om zich in te schrijven voor de 10-
minutengesprekken. Veel ouders hebben zich al ingeschreven, helaas nog niet iedereen. Wilt u dit 
zo snel mogelijk doen zodat wij het overzicht voor deze gesprekken compleet hebben. Alvast 
bedankt. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email : de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
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Groep 3A en 3B: 
Afgelopen dinsdag hebben wij genoten van een gezellig en lekker schoolontbijt. Wat hebben de 
kinderen gesmuld. Natuurlijk hebben we met elkaar gesproken over wat een gezond ontbijt is en 
waarom het zo belangrijk is om goed te ontbijten. Woensdag waren de kinderen vrij in verband 
met de staking van de leraren. Via de Parro-app kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken. 
Mocht u vragen hebben over deze app of het inschrijven dan horen wij dit graag. Met rekenen 
hebben wij kennisgemaakt met de bussommen. Door middel van het in- en uitstappen in de bus 
hebben de kinderen de tekens en begrippen erbij en eraf geoefend. Door middel van uitspelen en 
uittellen met fiches zijn we bezig met de voorbereiding op de "echte sommen". Met VLL hebben we 
de z van zee en de ij van ijs geleerd. Volgende week gaan we aan de slag met de letter h van haar. 
Hierna ronden we kern 3 af. Vrijdag hebben de kinderen een oefenboekje van kern 3 meegekregen. 
Wij zouden het fijn vinden als u hier ook thuis aandacht aan wilt besteden. Lezen leer je door 
leeskilometers te maken. Hoe makkelijker het gaat des te leuker het ook is! 
 
Fijn weekend allemaal!  
De leerkrachten van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Afgelopen dinsdag zijn we begonnen met een heerlijk en gezond ontbijt, wat hebben jullie heerlijk 
zitten smullen zeg! Jullie weten nu ook weer waarom (goed) ontbijten superbelangrijk is. 
Blok twee van het rekenen hebben we afgesloten met de toets. Met taal zijn we aan de laatste 
lessen van het blok bezig, volgende week de toets, oefenen jullie nog even goed met de 
woordenschatwoorden van dit thema 'onderweg'? De spellingtoets is gemaakt en we oefenen nu 
de categorieën die nog lastig zijn, bijvoorbeeld het luchtwoord. 
Vrijdag hebben we een spin in het web geknutseld. Ze zijn prachtig geworden! 
Vanaf woensdag krijgen we een aantal weken gymles van de sportcoach; zelfde tijd, zelfde plaats, 
leuk! Nog niet alle kinderen hebben (passende) gymschoenen mee, kunt u hiervoor zorgen? 
 
Fijn weekend! 
De juffen 
 

 

Groep 5: 
Vandaag hebben we het thema Nacht afgesloten. Maandag is de toets! We hebben geleerd over 
het Heelal, de Poolster en wat dommelen is. Ook hebben we prachtige gedichten gemaakt. Deze 
hebben we aan elkaar laten horen. Sommige gedichten waren wel eng! Goed geschreven hoor! 
Bijna alle ouders hebben zich inmiddels ingeschreven voor de rapportgesprekken. Alleen op 
donderdag is nog ruimte.  
Voor veel kinderen is het leren van de tafels nog lastig. We hebben daarbij echt uw hulp nodig! De 
tafels van 1 t/m 5 en die van 10 moeten nu echt bekend zijn. Het is jammer als de kinderen hier 
tijdens de toets fouten in maken. Blijft u oefenen? Misschien is de website 
www.tafelsoefenen.nl een goede suggestie!  
U kunt zien in de mail welke tafel uw kind nog even extra moet oefenen. 
Bijna alle kinderen hebben hun leesbeurt gedaan. Dat ging echt heel goed! We hebben stukjes 
tekst uit veel verschillende boeken gehoord. Maandag en dinsdag zijn Kayleigh en Dylan aan de 
beurt. Succes met voorbereiden! 
Huiswerk: 
Maandag: Woorden van het thema Nacht leren!  
Dinsdag: Tafels leren voor de tempotoets. 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
 

http://www.tafelsoefenen.nl/
http://www.tafelsoefenen.nl/
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Groep 6A en 6B: 
Afgelopen dinsdag zijn we gestart met een heerlijk ontbijt, gezellig was het! Daarna kwam 
Naktuinbouw voor het laatst in de klas en hebben ze de plantjes gekeurd. Er werd gekeken naar 
hoe het plantje was gegroeid en de aantekeningen die waren gemaakt. In groep 6A kwamen de 
plantjes van Mathis, Joëlle, Daphne en Anouk het beste uit de bus, maar uiteindelijk ging Kate er 
met de prijs vandoor! In groep 6B kreeg Duuk de prijs. Alle kinderen kregen een plantje mee om 
thuis te verzorgen.  
Deze week was het de week van mediawijsheid. In groep 6A zijn we een project gestart voor het 
maken van een stopmotion filmpje. De verhaallijnen en benodigdheden zijn deze week bedacht. 
Volgende week gaan we creatief aan de slag met het maken van de personages en achtergrond. 
Hiervoor willen we o.a. gebruik maken van kosteloos materiaal. We willen graag alle kinderen 
vragen om lege doosjes, wc-rolletjes, enz. mee naar school te nemen om te gebruiken. 
In groep 6B hebben we tijdens taal een omschrijving gemaakt van een zelfgekozen pronkstuk. Je 
mocht vertellen wat je er mooi aan vond en waarom je het had gekozen. Goed gedaan allemaal. 
Hiermee sluiten we het hoofdstuk over verzamelingen af en maken volgende week de toets. 
Inmiddels hangen er mooie, zelf versierde, autobusjes op het prikbord. Ze zien er vrolijk uit. We 
zouden er zo mee op vakantie willen. Ook verschijnen er zo langzamerhand bladeren op de ramen. 
Herfst buiten, maar ook in de klas. 
  
Volgende week zijn de laatste boekenbeurten: 
11-11 Anouk en Justin (6A), Robin en Melissa (6B) 
12-11 Sem en Joelle (6A), Julia (6B) 
13-11 Omar (6A), Teo en Ali (6B) 
 
Huiswerk: samenvatting aardrijkskunde hoofdstuk 2. 
 
Groetjes, de juffen van groep 6 
 

 

Groep 7: 
Juf Karin is vol energie weer begonnen in groep 7. We hebben deze week 'muzikaal typen' gedaan 
bij muziekles, wat was het leuk. Nu is het afwachten of we de prijsvraag goed hebben! Ook hebben 
we heerlijk ontbeten tijdens het schoolontbijt. Vrijdagochtend hebben we een workshop gehad 
over risico's. Ook zijn alle gedichten gedaan, super goed gedaan allemaal. Na de kerstvakantie 
gaan we starten met de boekenbeurten. 
Het inschrijven voor de rapportgesprekken kan via Parro, veel ouders hebben dat al gedaan. 
 
Huiswerk: 
Di: inleveren huiswerkblad 
Do: toets taal Familie 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Karin 
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Groep 8: 
We hebben hard gewerkt deze week! We hadden toetsen voor taal, rekenen en begrijpend lezen.  
Ook is de laatste boekenbeurt nu achter de rug. Bij Engels zijn we bezig met het maken van een 
muurkrant, helemaal in het Engels natuurlijk! Er mag gebruik worden gemaakt van Google 
translate of van een ouderwets woordenboek. Het onderwerp is ‘Germany’, want dat land staat in 
groep 8 centraal in de Engelse methode. 
Op dinsdagochtend hebben we in de klas met elkaar genoten van een lekker ontbijtje! Wat leuk om 
de dag op deze manier te starten! 
Woensdagmiddag 13 november, gelijk na schooltijd, is er voor de groep 8 leerlingen de 
mogelijkheid om (vrijwillig) met de bus naar het Visser ’t Hooft in Leiderdorp te gaan. Ze worden 
dan hier voor de school opgehaald met een bus, volgend dan 3 korte lesjes daar op school, ter 
kennismaking met het voortgezet onderwijs en worden daarna weer teruggebracht met de bus. Ze 
zijn dan rond 17 uur weer terug bij school. 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
10-11 Lennard Groot (2008) 8 

11 Elize van Harten (2009) 7 

11 Wessel van der Kwaak (2010) 5 

12 Lana van der Heijden (2009) 6B 

12 Storm van der Heijden (2009) 6A 

12 Stella van Wijck (2008) 8 

13 Malek Alkhouli (2014) 1/2B 

15 Jay van Ruiten (2010) 6B 
 

 

Informatie van derden. 
Schoenendoosactie 2019. 
Hopelijk zijn vele van jullie al druk bezig met het versieren en vullen van een schoenendoos. Een 
simpele schoenendoos tot onvergetelijk cadeau: een kans die wij als kinderen hier in Nederland 
krijgen om écht iets te doen voor een leeftijdsgenootje ergens ver weg op de wereld die het niet zo 
goed heeft als wij hier. Even een moment dat je een vriend voor iemand kan zijn, is dat niet mooi!! 
Tot vrijdag 15 november kunnen de dozen worden ingeleverd op Reigersingel 21. Maar het is 
natuurlijk leuk en gezellig als jullie met jullie schoenendozen zondag 17 november naar de viering 
komen in de Petruskerk om 11.15 uur. 
Actie4kids heeft een leuk website met veel informatie. Het is zeker de moeite waard om hier een 
keer naar te kijken  www.actie4kids.org 
Stuur een mail naar jozekoot@ziggo.nl of bel 071-3318275, 
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