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Algemene informatie: 
 

Actiedagen PO en VO op 30 en 31 januari a.s. 
In de loop van volgende week kunt u een schrijven van ons bestuur verwachten m.b.t. de 
aangekondigde actiedagen in het onderwijs. 
Welkom! 
Deze week zijn Hanna (groep 4), Fabiola en Judy (groep 2) begonnen. Wij wensen onze nieuwe 
collega’s veel (werk)plezier bij ons op school! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

  

MR vergadering 16 januari. 
Aanstaande donderdag heeft de MR de tweede vergadering van dit schooljaar. In deze vergadering 
staan o.a. de volgende onderwerpen op de agenda: 
• Schoolbegroting 2020 
• Update KindCentrum Noord 
• Ouderbetrokkenheid 3.0 
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). 
 
Groet, Jan-Willem. 
 

                                                                                                                       
Weekagenda: 
 

maandag  13-01 * 

dinsdag  14-01 Medewerkersavond 19.00 uur in de Roelevaer. 

woensdag  15-01 * 

donderdag  16-01 * 

vrijdag  17-01    Verzending nieuwsbrief 16. 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1A, 1B en 2: 
Allereerst iedereen nog de beste wensen voor 2020. 
Wij zijn dit nieuwe jaar begonnen met een nieuwe start in onze nieuwe kleutergroepen. 
Welkom juf Fabiola en juf Judy! 
Wij heten ook welkom aan Adam, Mirza, Yousef, Reem en Sven. Wij wensen hen allemaal veel 
plezier bij ons op de Elckerlyc. 
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Deze week zijn wij begonnen met het thema "Uitvinden". De nadruk lag hierbij, deze week, op 
robots. 
 Wij hebben hierover puzzels gemaakt en mooie robots geschilderd. Ook hebben wij een 
programmeeropdrachtje in de kleine kring gedaan. 
De letter van de week is de letter e van emmer. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte 
welkom. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Het nieuwe jaar is alweer even van start, maar graag willen wij u alsnog het allerbeste voor 2020 
wensen! Na twee weken heerlijk vakantie te hebben gehad, was het maandag weer even wennen 
en in het ritme komen. We zaten er al snel weer in. In januari/februari staan er verschillende 
toetsen op het programma. We starten hier altijd in de ochtend mee en nemen er rustig de tijd 
voor. We hebben in de groep besproken wat we komende periode allemaal weer gaan leren. Erg 
leuk om het enthousiasme te zien en te horen over bijvoorbeeld ‘het aan elkaar schrijven’ en het 
lezen nu we bijna alle letters op het letterbord hebben gevuld! Deze week hebben we met de g, au 
en ui ... BIJNA alle letters behandeld. Zijn de dubbelklanken of de b/d soms nog lastig? Daar kunnen 
we in kern 7 nog even goed op oefenen, zodat alle letters goed en vlot in ons hoofd zitten. Wanneer 
alle letters goed herkend en geschreven kunnen worden, kunnen de kinderen vanaf het einde van 
kern 6 een letterdiploma ontvangen. Een goede basis en plezier in (voor)lezen is het 
allerbelangrijkst! Met rekenen zijn we weer gestart aan een nieuw blok. We zijn druk aan het 
oefenen met splitsen en de erbij en eraf sommen die je bij een splitsing kunt maken.  
 
Fijn weekend allemaal,  
De juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Allereerst willen we jullie een fantastisch 2020 wensen!!! De kinderen hebben op een werkblad hun 
doelen en verwachtingen voor het nieuwe jaar geschreven, we zijn erg benieuwd hoe het over een 
jaar met deze doelen gaat! 
Iedereen heeft weer een nieuw plekje gevonden in de klas en het is mooi om te zien hoe iedereen 
meedenkt over wat voor hem/ haar een fijn en goed plekje is, knap gedaan. 
Met rekenen zijn we verder gegaan met het werken over de snoepfabriek en met taal zijn we 
gestart met het nieuwe thema 'nodig' , de woorden die bij dit thema horen hebben de kinderen 
weer mee naar huis gekregen. 
Komende vier weken zullen we ook weer aan de slag gaan met de CITO toetsen, deze zullen we 
voornamelijk doen in de ochtenden en omdat de toetsen klassikaal worden afgenomen is het erg 
handig als alle kinderen er zijn, wilt u hierbij rekening houden met het plannen van 
tandartsbezoekjes e.d.? Alvast bedankt! (Maar als je ziek bent ben je ziek en zoeken we wel een 

oplossing 😉). 
Ook was deze week de eerste werkdag van juf Hanna op de Elckerlyc.  
Juf Hanna heeft in 2013 de Pabo afgerond en heeft sindsdien in verschillende groepen gewerkt. In 
2016 is ze komen wonen in Roelofarendsveen en heeft nu een nieuwe uitdaging gevonden op de 
Elckerlyc. 
Juf Hanna zal dus op de donderdag en vrijdag lesgeven in de groep en ze hoopt er samen met de 
kinderen een gezellige en leerzame tijd van te maken. We wensen haar heel veel plezier bij ons in 
de groep! 
 
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny 
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Groep 5: 
Na een heerlijke vakantie zijn we weer gezellig en hard aan het werk gegaan. We hadden dinsdag 
al gelijk een muziekles van meester Wim. We hebben geluisterd naar een polka van Johan Strauss 
en hebben de instrumenten erin ontdekt en zelfs de triangel gehoord! 
Ook kregen we dinsdag bezoek van Kyra. Zij kwam namens Kijkkunst ons iets vertellen over de 
linosneden van Odine de Kroon. Daarna mochten we zelf een portret tekenen op een stukje 
linoleum. Vervolgens hebben we met een guts er lijnen en delen uitgesneden en daarna met verf 
ingerold. Een afdruk maken op papier bleek toch best lastig te zijn! Maar voor een eerste keer 
werken met linoleum ging het super goed! 
Tot slot vragen wij u als ouder of u ervoor kunt zorgen dat uw kind echt op tijd op school kan zijn. 
Dan kunnen wij om half 9 echt met elkaar beginnen met de dag. Alvast bedankt!  
 
Groeten van juf Ester en juf Nelleke 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Na een lekkere vakantie met gezellige dagen zijn we deze week weer gestart. We zijn alweer hard 
aan het werk gegaan met de eerste cito toetsen. De komende twee weken zijn we hier nog mee 
bezig, het is dan ook fijn om zoveel mogelijk (bijvoorbeeld tandarts) afspraken buiten schooltijd te 
plannen zodat iedereen aanwezig is en niets hoeft in te halen. Zorg er ook voor dat je goed 

uitgeslapen bent 😉  
Op dinsdag hebben we een leuke gastles gehad over zwart/wit kunst van Kijkkunst, de kinderen 
hebben een linosnede gemaakt. Doordat er dinsdag wat weinig tijd was kunnen de kinderen dit 
later verder afmaken.  
Deze week was juf Yvonne Bongers in groep 6B, we hebben fijn met haar gewerkt! 
Op vrijdag is groep 6A naar museum Volkenkunde geweest. Ze hebben van alles geleerd rondom 
het reilen en zeilen van de VOC, interessant! De kinderen hebben aan het einde van de rondleiding 
een rollenspel gespeeld waarbij matrozen, een koopman, een samurai, werkers op het land en 
kunstenaars centraal staan. Zo werd er een kleine verhaallijn nagespeeld om duidelijk te maken 
hoe het er toentertijd aan toe ging. 
Deze week zijn de boekenbeurten gestart, goed gedaan! Volgende week zijn aan de beurt: 
13-1: Mats en Bo 
14-1: Danique en Vince 
15-1: Sem en Marwa 
16-1: Yara, Larissa en Thijs 
17-1: Joëlle en Jolle 
 
Het huiswerk voor dinsdag 14 januari is de topotoets van Flevoland en Utrecht. 
 
Groeten, de juffen 
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Groep 7: 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! We gaan er een gezellig 2020 van maken in groep 
7, waarbij we ook heel veel gaan leren. Naast de gewone dingen gaan we natuurlijk ook nog op 
museumbezoek, we gaan kaas maken in de klas, naar een voorstelling en vergeet natuurlijk niet 
het verkeersexamen en de cito Entreetoets!  
We zijn al volop bezig met het taalhoofdstuk 'Flits'. Wat een leuke foto's zijn er al toegestuurd! Wij 
hopen volgende week van iedereen een foto binnen gekregen te hebben. Ook gaan we zelf nog aan 
de slag met het maken van foto's en schrijven daarbij een krantenbericht. De eerste boekenbeurten 
zijn ook alweer achter de rug.  
Ook zijn de brieven van de schoolarts meegegeven, wilt u de vragenlijst inleveren voor 16 januari? 
Dan worden ze namelijk weer opgehaald. 
Volgende week gaan we starten met de cito-toetsen. Woordenschat, begrijpend lezen en technisch 
lezen staan op het programma. Ook is juf Juul er op dinsdag, donderdag en vrijdag. 
 
Huiswerk: 
Boekenbeurten voor: Sam, Yasin, Tim, Chiel en Sanne 
14 jan: inleveren werkblad Verkeer en toetsje verkeersborden blz. 2-3 
Foto optische illusie mailen naar de juf 
 
Fijn weekend! 
 

 

Groep 8: 
We hopen dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad. De rust is inmiddels teruggekeerd in de groep 
en ook in de nieuwe groepsapp. Onder leiding van de juffen is die nieuwe groepsapp aangemaakt 
en zijn er 2 beheerders aangesteld. En we hebben met elkaar afspraken gemaakt.  
Natuurlijk blijft het goed om af en toe toch even mee te kijken in de groepsapp om op de hoogte te 
blijven wat er speelt. Mocht het nodig zijn dan kunt u een screenshot maken. 
Ook zijn er weer nieuwe groepjes gemaakt. 
Op vrijdagochtend 21 februari gaan we, samen met de politie, aan de slag in het mobiele media 
lab. (Een soort politievrachtwagen die hier dan voor de deur komt staan). Onderwerpen zoals 
sexting, pesten en morele bewustwording komen dan op een interactieve manier aan de orde. 
Deze week zijn we begonnen met de Cito M toetsen. Begrijpend Lezen en Werkwoordspelling zijn al 
af. Er wordt goed gewerkt in de klas, Top! 
 
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 
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Kleuters: 
Omdat wij het nieuwe jaar zijn begonnen met nieuwe 
groepssamenstellingen besteden wij veel aandacht 
aan de skill sociale vaardigheden. Op deze 
manier hopen wij de kinderen goed aan elkaar 
te laten wennen zodat ze met een fijn gevoel naar 
school toe gaan. 
Ook hebben wij aandacht besteed aan de ICT-
vaardigheden door de kinderen eerst op papier te 
laten programmeren en daarna gaan wij dit de 
komende tijd vertalen naar het programmeren op de 
Blue Bots. De komende weken gaan wij door 
gebruik van denksleutels het probleemoplossend 
vermogen stimuleren. 
 
Groep 3: 
Afgelopen week mochten we onze wensen en 
creatieve ideeën loslaten op de vraag: Als jij mee zou 
mogen helpen bij het ontwerpen van een heel nieuw 
schoolplein, hoe zou dat er dan uitzien? Waar 
speel je graag mee? Wat is er nu wat er terug moet 
komen? Wat mis je of zou je wensen? Hoe ziet de 
omgeving eruit? De kinderen mochten eerst met 
elkaar overleggen, daarna hebben we de ideeën met 
elkaar opgeschreven en vervolgens uitgewerkt in 
een tekening. We begonnen de oriëntatie met 
een spa-achtig pretpark vol jacuzzi's en achtbanen, 
maar eindigden met mooie suggesties voor een 
fantastisch schoolplein.  
 
Daarnaast hebben wij de bouwkundige rekenles tot leven gebracht. Wij hebben in groepjes 
blokkenbouwsels nagebouwd en geteld uit hoeveel blokjes ieder gebouw bestond. Daarbij was 
samenwerken en taken verdelen erg belangrijk. De kinderen ging enthousiast aan de slag en 
hebben goed hun best gedaan om samen een som levend uit te werken.  
 
Groep 4: 
Deze week hebben we behoorlijk kritisch moeten denken over de nieuwe plekjes in de klas. 
Iedereen mocht wel zelf kiezen, maar wat is nu voor jou een goede plek? Juist wel of niet bij je 
beste vriend (kun je dan wel werken of kletsen jullie juist veel?) Ga je bij iemand zitten waarmee je 
goed kunt samenwerken? Is voor jou een plekje vooraan fijn of zit je beter achterin de klas? Kies je 
een plekje waar je nog niet gezeten hebt? enz. enz. 
In de decembermaand zijn we volop creatief bezig geweest met alle sinterklaas en kerstknutsels en 
wat een tekentalent hebben we gezien! 
Als laatste zijn we deze week begonnen met les 8 van KWINK, waarbij we een beroep moesten 
doen op ons probleemoplossend vermogen. De les gaat over het oplossen van een ruzie door de 
oversteektechniek; steek eens over naar de plek van de ander en kijk wat je ontdekt als je even ruilt 
van plek. Snap jij waarom de ander zo doet? Los dan samen de ruzie weer op, steek je duim op 
want jullie zijn top! 
 
Groep 5: 
We zijn dus het nieuwe jaar creatief begonnen. Creatief bezig zijn en creatief denken hoort bij de 
21st Century Skills waar we op school doorlopend aan werken. Voor de kerstvakantie hebben we 
ook filosoferen gedaan in de klas en daar kwamen ook leuke creatieve ideeën voorbij! 
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Groep 6: 
Voor de vakantie hebben we d.m.v. samenwerken geoefend met windrichtingen. Elk kind had zijn 
eigen taak, voorlezen, lopen, route tekenen of controleren. Elk kind wisselde na elke route van 
taak. Voor de kinderraad hebben we nagedacht over de invulling van toneel. We hebben kritisch 
nagedacht over het probleem dat er maar weinig kinderen iets kunnen doen en het vaak wat lang 
duurt. Er zijn verschillende ideeën gekomen die de klassenvertegenwoordigers meenemen in de 
vergadering volgende week. Goed meegedacht! 
De kinderen zijn erg creatief geweest bij het maken van hun kerstkaarten en schudpotjes! Letters 
maken van lijm met glitters, lieve berichtjes voor de bejaarden en nog veel meer, leuk! 
 
Groep 7: 
In de decembermaand zijn wij natuurlijk creatief bezig geweest; prachtige surprises en leuke 
kerstknutsels.  Juf Marja heeft verteld over het ontstaan van het kerstfeest en hoe dit gevierd 
wordt in de verschillende landen. We hebben opgetreden voor onze buren in Jacobus en we hebben 
spelletjes gedaan met de kleuters. 
Het nieuwe jaar zijn we begonnen met de vuurwerkdiscussie. Wat leuk om naar iedereen zijn 
mening te luisteren en aan elkaar aan te kunnen vullen. Het antwoord op het vuurwerk en alles 
eromheen hebben we niet gevonden; maar kritisch nagedacht hebben we zeker! Ook doen we dit 
regelmatig met de dilemma's op dinsdag. Wat een mooie redenaties komen er dan tevoorschijn! 
 
Groep 8: 
De afgelopen maand stond veelal in het teken van vieringen. Sinterklaas en Kerst werden 
uitgebreid gevierd. We hebben het er met de kinderen over gehad dat niet iedereen dit op dezelfde 
manier viert. 
Dat men niet overal Sinterklaas viert was wel al bekend bij de groep. Nieuw was dat in een klein 
plaatsje in Friesland Sinterklaas niet komt, maar zijn broer Sintepieter. 
Ook het Kerstfeest wordt niet overal op dezelfde 
manier gevierd. In sommige culturen gebruikt 
men een kerstboom, in andere culturen niet. Best 
wel leuk om het daar met elkaar over te hebben, er 
ontstaan dan verrassende discussies. 
Natuurlijk zijn we op dit moment ook nog steeds 
bezig met het thema RESPECT. Wat is dat 
eigenlijk?  
Je kunt wel een mooi setje klassenregels met elkaar 
opstellen over o.a. respect, maar als je eigenlijk niet 
weet wat dat inhoudt, hoe kun je je daar dan aan houden? Daarbij speelt moreel besef een grote 
rol. 
Zoals in onze nieuwsbrief al vermeld, gaan we het daar in februari, met het media lab van de 
politie, nog uitgebreid over hebben! 
 

 

De jarige(en): 

13 Eveline Bloem (2008) 8 

16 Yasmina El-Tanahi (2013) 3A 

18 Jens van der Zwet (2013) 3A 

19 David Daradjat (2014) 1/2A 

19 Tobias Krijgsman (2013) 3B 
 

 

 

   
 

 

 


