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Algemene informatie: 

 

Telefonische bereikbaarheid. 
Van de week hebben wij een grote telefoonstoring gehad. Hierdoor was slechts één lijn (deels) 
beschikbaar. Wellicht heeft u ervaren dat u constant de voicemail kreeg. Vandaag (vrijdag) is de 
storing verholpen. 
Mijn excuses voor het ongemak. 
 
Sinterklaasfeest 2019. 
Morgen is het eindelijk zover. Sinterklaas en zijn pieten zullen in Apeldoorn aankomen met de 
stoomtrein, een nieuw paard...…... en roetveegpieten.  
Daarom hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 vandaag lootjes getrokken voor het Sinterklaasfeest 
op school. Het is de bedoeling dat alle kinderen een leuke surprise maken en zorgen voor een passend 
gedicht. Let op: geen zaagsel, geen smurrie of andere vieze dingen. We zijn erg zuinig op de 
vloerbedekking! Het is de bedoeling dat je voor 5 euro een cadeautje koopt en dit zo origineel 
mogelijk verpakt in een surprise. Niet vertellen voor wie je de surprise gaat maken. Dat blijft nog 
geheim. Je hebt nog ruim 2 weken de tijd om er iets moois van te maken. Wij wensen jullie veel 
creativiteit toe, succes! De surprises worden op woensdag 4 december, na schooltijd, in de groep 
verwacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  18-11 * 

dinsdag  19-11 * 

woensdag  20-11 * 

donderdag  21-11 Scholenmarkt voor schoolverlaters (Groep [8) in de Kaskade. 

vrijdag  22-11 Rapporten mee.  
Verzending nieuwsbrief 10. 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
 

Nieuwsbrief nummer 09 

Schooljaar 2019 -2020  

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net
mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2019- 2020 

Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A en 1/2B: 
Deze week hebben wij het thema "Gevaarlijk" afgesloten met het maken van krokodillen en 
monsters. 
Zaterdag komt Sinterklaas aan in Nederland. Wat een feest! 
Daarom starten wij volgende week met het thema "Sint". 
De kinderen mogen voorleesboeken van Sinterklaas meenemen. Verkleedkleren zijn op school 
aanwezig. 
De letter van de week is de s van som. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
De rapportgesprekken staan gepland voor volgende week. Iedereen heeft zich inmiddels 
ingeschreven via Parro. Alvast bedankt en tot volgende week. 
Op donderdag 21 november gaat groep 1/2B gymmen en dansen bij de ouderen van Wijdezorg. 
In groep 1/2A is Maud begonnen en in groep 1/2B hebben wij Siem mogen verwelkomen. Wij 
wensen ze een fijne tijd bij ons op de Elckerlyc.  
Zou u de kinderen op vrijdag 22 november een plastic tas mee willen geven, zodat het rapport 
netjes thuiskomt. Alvast bedankt. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Maandag was het spannende dag... Vol verwachting klopten de hartjes in afwachting van het 
eerste Sinterklaasjournaal. Iedere dag kijken we een aflevering in de klas. Het aftellen is begonnen! 
Afgelopen week hebben wij kern 3 afgerond. De kinderen weten met welke letters ze nog moeten 
oefenen. Maandag starten we met kern 4. De ouderbrief hierover heeft u al ontvangen. Met 
rekenen hebben we voor het eerst gewerkt over oppervlakte. Hoeveel cakejes passen er op de 
bakplaat? Door eerst te overleggen, uit te proberen en daarna te checken kwamen we erachter hoe 
je dit het beste kunt aanpakken. We zien u graag allemaal komende week voor het bespreken van 
het eerste rapport. Vrijdag mogen de rapporten mee naar huis. Wilt u hiervoor een tas meegeven? 
 
Fijn weekend allemaal, de leerkrachten van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Afgelopen woensdag hebben we voor de eerste keer gegymd met meester Djordy, het was erg 
leuk! 
De taaltoets is achter de rug, komende week starten we met het thema 'klein’. Het nieuwe 
rekenblok is gestart en gaat over 'in de kledingwinkel' waar natuurlijk van alles te rekenen is! 
Spelling blok drie is gestart met de nieuwe categorie: -eeuw, -ieuw woord, ik denk aan de u. 
Fijn dat alle ouders zich hebben ingeschreven voor het 10 minutengesprek. Vandaag hebben de 
kinderen hun schriften meegekregen om samen met u te bekijken. Het is niet de bedoeling dat erin 
gewerkt wordt en mee ze maandag weer mee naar school want dan moeten we er weer in werken! 
Langzaam maar zeker stijgt de spanning in de groep in afwachting van zaterdag 16 november.... 
We volgen het Sinterklaasjournaal in de groep en daar is alweer heel wat voorbijgekomen! 
Zo weten we dat de Sint en zijn Pieten niet met de stoomboot komen, maar met de stoomtrein. 
Daar hebben we mooie tekeningen over gemaakt! 
 
Fijn weekend, juf Danny en juf Henriëtte 
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Groep 5: 
Vandaag hebben de kinderen lootjes getrokken. Het is de bedoeling dat voor de persoon die op het 
lootje staat een surprise gemaakt wordt. Daarin komt dan het presentje dat gevraagd is op het 
verlanglijstje. Het mag ook iets anders leuks zijn! Het te besteden bedrag is 5 euro. Bij de surprise 
komt een gedicht van minimaal 10 regels. Op het lootje staan suggestief waar het gedicht over kan 
gaan. Natuurlijk blijft het geheim voor wie de surprise is! We wensen iedereen veel plezier met het 
maken van de surprise! 
Deze week hebben we geleerd wat een bijvoeglijk naamwoord is. We hebben er goed mee 
geoefend! 
Ook werkwoorden, zelfstandig naamwoorden en lidwoorden zijn inmiddels bekend.  
Het taal thema voor de komende weken is: De Dierentuin. Volgende week delen we de lijst met 
bijpassende woorden uit. 
Komende week spreken we u over het rapport van uw kind. U kunt de tijd natuurlijk terugvinden in 
Parro! 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe! 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Deze week hebben we hard gewerkt aan de toetsen van Taal en rekenen. Komende week zijn de 
oudergesprekken. De kinderen mogen eerst zelf het rapport bekijken en kunnen het een en ander 
met de juf bespreken. 
Na de toetsen herhalen we de stof die we nog lastig vinden en starten daarna weer met een nieuw 
blok. Van taal is het thema "Zeebenen" aan de beurt. De lessen van geschiedenis gaan over de 
slavernij. Tijdens spelling besteden we aandacht aan de tijden. Tegenwoordige, verleden en 
voltooide tijd. Maar ook de nieuwe categorie 'taxiwoord' is al aan bod gekomen. Het gaat hierbij 
om woorden waarbij je 'ks' hoort maar 'x' schrijft. In het volgende blok van rekenen komt onder 
andere het vermenigvuldigen van grote getallen aan bod, denk aan 4 x 80, 4 x 800. Dan is het 
handig dat je de tafels goed kent. Blijf dit ook thuis goed oefenen! 
Donderdag zijn Nikki, Abby, Nienke, Hamza, Jaivy en Justin uit groep 6A naar de Jacobus geweest 
om spelletjes te spelen. Het was erg gezellig! 
Vrijdag hebben we lootjes getrokken. We kunnen aan de slag om een mooie surprise te maken. Er 
mag een cadeautje in van maximaal 5 euro. Veel succes! Tijdens de pauze kijken we soms naar het 
Sinterklaasjournaal. Grappig dat het nieuwe paard van Sinterklaas "Ozosnel" heet! 
 
Huiswerk:  
6A: Oefenblad rekenen 
6B: Oefenblad spelling grammatica 
Iedereen heeft zijn of haar leesbeurt inmiddels gehad. Goed gedaan! 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
De afgelopen week hebben wij het tweede blok van rekenen én taal afgerond. Het volgende 
taalhoofdstuk gaat over 'licht'.  
Ook hebben we lootjes getrokken voor de sinterklaas-surprises. Veel succes en plezier met maken.  
Volgende week hopen wij alle ouders te zien voor de rapportgesprekken, fijn dat iedereen zich 
heeft ingeschreven via Parro.  
 
Huiswerk:  
Di: inleveren huiswerkblad. 
 
Fijn weekend en veel plezier met de sinterklaas-intocht! 
 

 

Groep 8: 
Vorige week vrijdag hebben we bezoek gehad van een viertal studenten van het Techno Lab. Zij 
kwamen een aantal workshops, met betrekking tot risico en vertrouwen, geven. Er moest flink 
worden samengewerkt. Ook werd een spel met jellybeans gedaan waarbij je punten kon verdienen 
door meer risico te nemen. Erg leuk! 
Afgelopen woensdag is een grote groep leerlingen met de bus naar ’t Visser in Leiderdorp geweest. 
Ze kregen daar 3 proeflessen, zodat ze zich een beetje een beeld konden vormen van hoe het er op 
een middelbare school aan toe gaat. Daarna werden ze netjes weer met de bus teruggebracht. Fijn 
dat de moeder van Jorg mee kon om in de bus een oogje in het zeil te houden. Bedankt!! 
De adviesgesprekken zijn inmiddels achter de rug, de rapporten zijn ook al mee naar huis. 
Donderdag 21 november is de traditionele scholenmarkt in de Kaskade. Van 19.00-20.30 uur. 
 
Goed weekend! 
De juffen 
 

 

De jarige(en): 

15 Jay van Ruiten (2010) 6B 

16 Mathis Harteveld (2010) 6A 

16 Boaz van der Hoorn (2012) 3B 

17 Faya Smeele (2011) 5 

19 Karim Gayazov (2009) 6A 

20 Hannah Kovacevic (2013) 1/2B 

20 Bente de Wolf (2014) 1/2B 

21 Zinedine Bousnin (2013) 1/2B 

21 Liam Kuijt (2013) 3B 
  

 

   
 

 
 
 

 


