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

Nieuwsbrief nummer 13
Schooljaar 2019 -2020

Algemene informatie:
Kerstviering.
De school is weer prachtig versierd en geheel in kerstsferen verlicht. Een mooi begin voor de
kerstviering van donderdag a.s.!
Bij de nieuwsbrief treft u een uitnodiging aan om de afsluiting samen te vieren.
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

16-12
17-12
18-12
19-12
20-12

*
*
*
’s Avonds: Kerstviering.
Start Kerstvakantie om 12.00 uur.
Verzending nieuwsbrief 14.

Groepsinformatie.
Groep 1/2A en 1/2B:
Inmiddels zijn wij lekker in de Kerstsfeer gekomen. In iedere groep staat een Kerstboom en hangen
veel lichtjes om het gezellig te maken. Iedere ochtend starten wij in de kring met een gezellig
haardvuur.
De kinderen hebben mooie Kerstbomen en Kerstkaarten gemaakt. Ook een hele moeilijke puzzel
die ze mochten kleuren en plakken. Ieder kind heeft 2 Kerstkaarten gemaakt, zodat wij ook een
Kerstkaart naar de bejaarden kunnen brengen.
Op woensdag 18 december mogen de kinderen een gezelschapsspelletje meenemen die ze samen
met kinderen uit groep 7 en uit hun eigen klas in de middag kunnen gaan spelen.
Op donderdag 19 december gaan wij ook in de avond naar school. Wij genieten dan van ons
Kerstdiner(inloop 17.15 uur en start 17.30) met allerlei lekkernijen die de kinderen zelf mee mogen
nemen. Vergeet niet een bord, beker en bestek (voorzien van naam) mee te geven. Bij voorkeur in
een plastic tas, zodat de spullen makkelijk mee terug gegeven kunnen worden.
Op vrijdag gaan wij alles weer netjes opruimen en krijgen de kinderen hun Kerstknutsels mee naar
huis. Om 12 uur start de Kerstvakantie. Een pauzehapje (om 10 uur eten en drinken wij nog iets)
moet wel mee worden genomen, de lunch hoeft niet, want dan zijn de kinderen alweer naar huis.
Fijn weekend allemaal!
De kleuterjuffen
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Groep 3A en 3B:
Wat een gezellige week hebben we weer achter de rug. De school en klassen zijn prachtig en
sfeervol versierd en verlicht. Dagelijks brandt het haardvuurtje in de klas. Er wordt gezongen,
geknutseld en (voor)gelezen over kerst. De kinderen kunnen eigenlijk niet wachten tot donderdag...
het kerstdiner op school. De intekenlijsten lopen vol met heerlijke hapjes, dus dat wordt
smullen. De kinderen mogen woensdag of donderdagochtend bord, beker en bestek (graag
voorzien van naam en in een plastic tas) meegeven. Donderdagmiddag wordt de klas klaargezet
voor het kerstfeest. De kinderen mogen ook een led-lampje meenemen voor in een kerstlichtje op
tafel. Voordat het zover is, hebben wij op woensdagmiddag nog een spelletjesmiddag. De kinderen
mogen deze dag een gezelschapsspelletje meenemen. Let op: vrijdag zijn de kinderen om 12.00 uur
uit!
Met lezen en schrijven hebben wij de l van lijm en de ou van hout geleerd. Met rekenen zijn wij druk
bezig met splitsen (7 is 4 en 3, maar ook 5 en 2 etc.) en het maken van erbij en eraf sommen. Ook
hebben we geleerd hoe je kunt meten in welk potje/glas het meeste water past. En dat niet altijd
het meeste water in het langste glas past! Volgende week krijgen de kinderen weer een
oefenboekje mee, zodat er ook in de vakantie nog lekker gelezen kan worden. Het zou zonde zijn,
als al die letters en woorden weer uit je hoofd floepen.
Groep 3A:
Allereerst willen wij even melden dat het heel goed gaat met de vissen in onze groep. Ze heten
Wieber en Kieuwertje en er wordt heel goed voor ze gezorgd! Afgelopen donderdag heeft Jesslyn
alvast een dagje meegedraaid in de groep. Vanaf maandag is ze er elke dag. Welkom Jesslyn! Voor
Jonas en Fabiënne maken we er nog een fijne week van.
Groep 3B:
Wij gaan donderdag langs bij de bejaarden om de zelfgemaakte kerstkaarten van alle groepen
langs te brengen. Zo hopen we dat het in het bejaardenhuis ook een fijne en gezellige kerst wordt.
Wij wensen iedereen een fijn weekend, de juffen van groep 3

Groep 4:
Wat is het al gezellig versierd in de groep, we komen al helemaal in de kerststemming! De lijst van
wie wat meeneemt voor hét Kerstdiner ziet er ook al veelbelovend uit, heerlijk allemaal! Wilt u
ervoor zorgen dat de gerechtjes 'hapklaar' zijn? (Indien nodig alvast in porties gesneden/ met
opscheplepel enz., bedankt 😉)
Willen jullie donderdag alvast een bord, beker en bestek meenemen, dan kunnen we 's middags
alvast de tafels dekken in restaurant de Elckerlyc.
Afgelopen week hebben we kennisgemaakt met juf Hanna, ze heeft erg veel zin om te starten bij
ons in de groep op donderdag en vrijdag, leuk!
De taaltoets hebben we gemaakt en ook blok drie van rekenen is afgerond met de toets. Komende
week werken we aan de onderdelen die nog lastig zijn. Na de vakantie starten we met blok vier van
rekenen over de snoepfabriek en het vierde taalblok 'Nodig'.
Alle kinderen hebben twee mooie kerstkaarten gemaakt, ééntje voor de ouderen in de Jacobus en
ééntje mogen jullie zelf houden of weggeven.
Denken jullie nog aan de glazen potjes? Graag één grote met deksel en nog ééntje, mag ook
kleiner, voor tijdens het kerstdiner. Het geeft een superleuk effect als daar een klein lampje op
batterijen Komende woensdagmiddag gaan we in de groep gezelschapspelletjes doen, samen met
de kinderen van groep 6B. De kinderen mogen hiervoor spelletjes van thuis mee nemen.
In zit dus als je die ook mee neemt, helemaal top!
Fijn weekend, juf Henriëtte en juf Danny
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Groep 5:
Deze week hebben we het thema Dierentuin afgerond. Maandag aanstaande nemen we de toets
af. Met spelling hebben we een nieuwe categorie geleerd: Eerst de komma, dan de S! Bijvoorbeeld
's nachts. We hebben hier al flink mee geoefend.
Dinsdag is juf Aranka voor het laats bij ons in de groep. We gaan haar lessen missen en wensen
haar veel succes met haar verder plannen.
Donderdag is het Kerstdiner. Heeft u al aangegeven op de lijst wat uw kind voor lekkers
meeneemt?
Kijkt u even naar het algemene stukje over Kerst aan het begin van deze nieuwsbrief!
Vrijdag zijn de kinderen om 12.00 uit en begint de Kerstvakantie!
Huiswerk / aandachtspunten:
Maandag: Toets over de Dierentuin
Dinsdag: Tafels oefenen die opgegeven zijn
Woensdag: Gezelschapsspelletjes! Groepsdoorbraken, de kinderen mogen een spelletje meenemen.
Donderdag: Kerstdiner: Inloop vanaf 17.15. Start diner om 17.30. Afsluiting om 19.00
Vrijdag: om 12.00 uit!
We wensen iedereen een goed weekend toe!
De leerkrachten van groep 5.

Groep 6A en 6B:
We hebben vorige week de sinterklaastijd gezellig afgesloten en zijn die vrijdag daarna gelijk de
klassen gezellig gaan maken voor kerst. Er branden overal lichtjes!
Inmiddels zijn we ook al gestart met het maken van kerstkaarten. Een kaart voor de ouderen van
onder andere de Jacobus en een kaart om zelf te geven. We maken ook een mooie "schudbol" met
een kerstpoppetje erin. Heb je nog géén potje meegenomen, doe dit dan uiterlijk 14 december!
Deze week is Miley in groep 6A komen wennen. Vanaf maandag zal zij officieel bij ons in de klas
starten om alvast de gezellige dagen voor kerst mee te maken. Leuk dat je erbij komt Miley!
De planning voor de boekenbeurten is gemaakt, na de vakantie starten we hiermee. Succes met de
voorbereidingen!
Volgende week woensdagmiddag doen we "groepsdoorbroken" gezelschapsspelletjes. Groep 6A
gaat spelletjes doen met groep 3B en groep 6B met groep 4. Jullie mogen ook een spel van thuis
meenemen.
Op donderdag is de kerstviering. Lees ook de uitnodiging in deze nieuwsbrief. Jullie mogen die dag
's ochtends allemaal een bord, beker en bestek meenemen, zodat we 's middags al de tafels kunnen
dekken. Vanaf 17.15 uur worden jullie weer op school verwacht. We starten 17.30 uur met eten. De
viering is rond 19.00 uur weer afgelopen. Op vrijdag zijn we lekker om 12 uur uit en gaan we
genieten van een welverdiende vakantie!
Huiswerk voor dinsdag 15 december: kopieerblad rekenen.

Prettig weekend!
De juffen
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Groep 7:
En dan is de laatste schoolweek van 2019 alweer in zicht......
De afgelopen week hebben wij bij rekenen nog 2 nieuwe dingen behandeld. We hebben
kennisgemaakt met procenten en het cijferend vermenigvuldigen met sommen als 23x45 (denk aan
de 0!). We hebben muurkranten gemaakt over het thema licht en lekker gewerkt. Ook hebben we
kerstkaarten gemaakt voor de bewoners van Jacobus en de Gogherweide en een leuk liedje geleerd
over Bengel de Engel. Lekker swingend!
Volgende week wordt weer een lekker drukke week, met veel gezelligheid.
•

Maandag taaltoets Licht en nemen we al een beetje afscheid van Elize.

•

Dinsdag topotoets 4 en gaan we een mooi schudpotje maken van het potje. Wil iedereen
die dit nog niet gedaan heeft een potje met deksel meegeven naar school.

•

Woensdagochtend gaan we zingen en optreden voor de bewoners van Jacobus en 's
middags gaan we gezelschapsspelletjes doen met de kleuters uit groep 1/2b.

•

Donderdag zetten we alles klaar voor het kerstdiner 's avonds en verwachten wij jullie
tussen 17.15 en 17.30 weer op school voor een gezellige kerstavond.

•

Vrijdag ruimen we de kerst weer op, gaan we gewoon naar de gym en zijn we om 12 uur
uit! Ook is die dag de laatste dag van Elize bij ons in de klas.

Op naar de laatste schoolweek van 2019 en de kerstvakantie!
Geniet van het weekend en tot maandag, juf Marian en juf Karin

Groep 8:
De kerstversiering zorgt voor een gezellige sfeer in de klas. We maken samen kerstkaarten voor de
senioren van de Jacobus, we zingen kerstliedjes en ondertussen wordt er ook nog hard gewerkt aan
o.a. rekenen en taal.
Bij de deur hangt de inschrijflijst voor het kerstdiner van volgende week donderdag. Nog niet
iedereen heeft wat ingevuld. Vanaf 17.15 uur is de school open. We starten om 18.30 uur met het
diner. Vanaf 19.30 uur gaan we naar buiten om met elkaar te zingen bij de kerstboom!
Komt u gezellig met ons mee zingen?
Op vrijdagochtend ruimen we gezamenlijk de boel op, gaan we nog even lekker gymmen en om
12.00 uur begint dan de kerstvakantie.
Fijn weekend, groeten van Joukje en Henriëtte

De jarige(en):
14-12
17
17
18
20
20

Caelen Mooijekind (2011)
Tim Leeflang (2008)
Justin Vasilda (2010)
Jorg Koek (2008)
Teije van Klink (2011)
Ryan List (2012)
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