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Algemene informatie: 

 

De Nationale Voorleeswedstrijd. 
Afgelopen zaterdag heeft Lennard Groot, uit groep 8, onze school vertegenwoordigd tijdens de 
Alphense voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Lennard heeft deze dag niet gewonnen, 
maar we zijn uiteraard trots op zijn deelname. Goed gedaan Lennard! 
Tevredenheidsonderzoeken. 
In de periode na de voorjaarsvakantie wordt een drietal tevredenheidsonderzoeken uitgezet: één voor 
ouders/verzorgers, één voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 en één voor het personeel. 
U ontvangt de uitnodiging per mail. De kinderen maken de vragenlijst op school op hun Chromebook. 
Meer informatie vindt u in bijgevoegde brief. 
Voorjaarsvakantie. 
 

Vandaag start de voorjaarsvakantie:  
fijne vakantie! 
 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

     
Een bericht van de MR: 
                                                                                                                         

MR-vergadering 13 februari. 
Vorige week donderdag heeft de MR de derde vergadering van dit schooljaar gehad. We hebben 
het in deze vergadering o.a. over de volgende zaken gehad: 

• De SSBA gaat de MR-en van de Elckerlyc, Roelevaer en Klimboom uitnodigen voor een 
informatiebijeenkomst op 9 maart over KC Noord en de rol van de MR-en daarin. 

• De MR van de Elckerlyc gaat een brief opstellen aan de SSBA waarin het aangeeft dat er 
meer aandacht moet komen voor klein en groot onderhoud van het huidige gebouw. Met 
name de toiletten zijn dringend aan vervanging toe. 

• Het schoolplan voor 2020-2025 moet op 1 augustus gereed zijn. De komende vergadering 
zal de MR meedenken over de accenten die in dit plan moeten komen. 

 
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. 
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Plekje vrij in de medezeggenschapsraad (MR). 
Volgens het rooster van aftreden, verloopt na dit schooljaar mijn termijn.  
Met aankomend Kindcentrum Noord denk ik dat huisvesting (zowel het nieuwe als huidige 
gebouw) een ontwikkeling is waarin de MR de komende jaren een belangrijke rol en positie heeft.  
Dit is natuurlijk niet het enige. Ook vraagstukken over (voldoende) personeel, het formatieplan, de 
financiën, doorwerking van bovenschoolse ontwikkelingen en de onderwijsopbrengsten komen 
regelmatig terug.  
Ondanks dat ik nog wel een termijn van 3 jaar zou willen doorgaan, vind ik vernieuwing ook 
belangrijk en gezond. Daarnaast schat ik in dat mijn kids hun basisschool zullen afmaken op de 
Rembrandt van Rijnsingel. Ik maak dan ook graag ruimte voor een nieuwe bevlogen ouder die de 
komende jaren in de MR wil meepraten over ontwikkelingen binnen de school.  
Naast interessant ook zeker leerzaam om op deze manier een kijkje in de keuken van de school te 
hebben. Voor meer informatie over de rol van de MR, vind ik de website van de PO-raad een goede 
bron (klik hier).  
De MR zelf vergadert 5 keer per jaar. Een van de drie ouders van de MR neemt daarnaast zitting in 
de bovenschoolse medezeggenschapsraad GMR, die ook 5 à 6 keer per jaar vergadert.  
Omdat de term verkiezingen afgelopen jaren een wat afschrikwekkende werking bleek te hebben, 
lijkt het ons goed om gewoon met de belangstellenden in gesprek te gaan over de opvolging en rol 
binnen de MR.  
Hopelijk is de belangstelling groot en zien wij vele mails terug op MRelckerlyc@ssba.net.  
 
Een vriendelijke groet, Sander van der Meer (voorzitter MR) 
 

 
Weekagenda: 

 

maandag  2-3 Weer naar school. 

dinsdag  3 * 

woensdag  4 * 

donderdag  5 * 

vrijdag  6 Vanaf vandaag geeft juf Noortje weer les aan groep 3A en 3B (Haar verlofperiode 
is voorbij). 
Verzending nieuwsbrief 21. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij extra aandacht besteed aan getallen en hoeveelheden. Groep 2 is bezig 
geweest met de getallenlijn en de plaats van de getallen(buurgetallen). 
De dagen van de week zijn aan bod gekomen, ook in het Engels naar aanleiding van het boek 
"Rupsje Nooitgenoeg". (The very hungry Caterpillar) 
De groepen 1 hebben vlinders gestempeld en rupsjes geplakt. Groep 2 is druk bezig met hun eigen 
werkboekje 
Na de vakantie starten wij met het thema "Afval/plastic soep". 
Groep 1B gaat op woensdag 4 maart naar het museum Volkenkunde voor het project "Kanjil is 
jarig". 
Een brief met de indeling van de rij-ouders is vandaag meegegeven. 
De letter van de week is de n van noot. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
In groep 1B is Jemaya gestart, wij wensen haar een hele fijne tijd op de Elckerlyc. 
Wij wensen jullie allemaal een gezellige voorjaarsvakantie en tot maandag 2 maart. 
 
De kleuterjuffen 
 

 

https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr
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Groep 3A en 3B: 
Deze week zijn we aan de slag gegaan met samengestelde woorden, zoals: zakmes, wasbak, 
doelpaal. Ook met STAAL lag de aandacht bij samengestelde woorden.  
Verder hebben wij kern 7 getoetst en afgerond. Na de vakantie starten wij met kern 8. De 
ouderbrief heeft u al ontvangen. 
Met rekenen zijn wij bezig geweest met het automatiseren van sommen, het aanvullen tot 10 en 
het rekenen met geld.  
In groep 3B start na de vakantie een nieuwe leerling: Alhena. Ze is deze week al een dagje komen 
wennen en wij vinden het leuk dat zij ons nieuwe klasgenootje wordt. Welkom, Alhena!  
In groep 3A kwam Fabiënne langs. Gezellig dat je er weer even was.  
De kinderen hebben weer een oefenboekje meegekregen voor in de vakantie.  
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en we zien jullie weer uitgerust en wel op maandag 2 
maart.  
 
Groetjes,  
De juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
De kinderen zijn LEKKER bezig met het taalthema LEKKER, de woorden zijn mee naar huis gegeven, 
dus LEKKER oefenen! 
Met rekenen hebben we met geld gerekend en ook over de maanden van het jaar, bij sommige 
kinderen is die volgorde toch wat weg gezakt! 
Bij spelling hebben we opnieuw het langermaakwoord geleerd, maar nu van het eind - b rijtje zoals 
web, gelukkig zijn dit maar een paar woorden, dus dit rijtje leren we uit ons hoofd.  
Met kwink zijn we verder gegaan met het onderwerp: Rust in jezelf. kinderen kunnen net als 
volwassenen veel drukte ervaren en als kinderen signalen van drukte kunnen herkennen, leren ze 
deze te begrijpen en toe te passen op school en thuis. Hier zijn wij deze week mee aan de slag 
gegaan.  
Hard gewerkt dus weer en nu op naar een welverdiende vakantie, heel veel plezier allemaal en tot 
over een week! 
 
Juf Hanna en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
In de week na de voorjaarsvakantie gaan we op donderdag 5 maart starten met tennis. De 
kinderen kunnen spelenderwijs kennis maken met tennis! Het is handig als de kinderen dan 
sportieve kleding dragen en sportschoenen voor buiten, zonder profiel. 
Op vrijdag 6 maart gaan we een bezoek brengen aan Molen de Valk in Leiden. We gaan daar alles 
leren over de werking van de molen. 
Eerst gaan we genieten van een welverdiende vakantie! 
 
Huiswerk voor na de vakantie: 
Dinsdag 3 maart : Sounna, Floris, Dean en Rijk; Topotoets van de Provincies. 
Donderdag 5 maart: Toets van Brandaan. De kinderen hebben een blad met de samenvatting mee 
naar huis gehad. 
 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6A en 6B: 
Afgelopen weken hebben we het tijdens rekenen over breuken gehad. We delen stokbroden, 
taarten en pizza's. Groep 6A heeft zelfs échte pannenkoeken in breuken verdeeld! We hebben ook 
gerekend met kommagetallen en we tellen cijferend grote getallen op. Het thema van taal is 
"Sport". We luisteren naar sportverslagen en proberen te achterhalen om welke sport het gaat. 
Ook hebben we het gehad over meningen, feiten en het maken van een passende beschrijving bij 
een foto d.m.v. de wh-vragen (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe). Tijdens grammatica 
behandelen we onder andere de persoonsvorm. Er is ook weer een groepje kinderen (6B) naar de 
Jacobus geweest om gezelschapsspelletjes te doen. Het was gezellig! 
Inmiddels hebben we kennis gemaakt met juf Bianca. Zij is de nieuwe leerkrachtondersteuner van 
verschillende groepen. Zij werkt met groepjes uit de klas die sommige onderdelen van rekenen, 
taal, spelling of begrijpend lezen nog lastig vinden. We wensen haar en de kinderen veel succes! 
Alle kinderen hebben hun boekenbeurt gehouden. Goed gedaan allemaal! Na de vakantie maken 
de juffen de indeling voor de spreekbeurten. Je kunt vast nadenken over een leuk onderwerp. 
Geen huiswerk na de vakantie! De Topotoets van 3 maart is verschoven naar 10 maart. 
 
Geniet maar lekker van een welverdiende vakantie. Veel plezier! 
De juffen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 7: 
Yeah, vakantie! En heel erg verdiend. Wat een hoop toetsen zijn er door jullie gemaakt de 
afgelopen periode. Gelukkig was er tussendoor ook tijd voor andere leuke dingen. Spelletjes, een 
online escaperoom, een speel/leer-circuit, lekker tekenen, etc. Nu lekker uitrusten de komende 
week! 
Afgelopen woensdag was Elize weer gezellig bij ons in de groep. Zij heeft ons verteld over de school 
in Frankrijk. Er zijn best wat verschillen! Angel heeft als eerste het typediploma gehaald, supersnel 
gedaan! Wie o wie wordt de volgende? 
Sinds deze week hebben we wat meer ondersteuning in de groep door juf José, erg fijn. Zij gaat met 
verschillende kinderen aan de slag met spelling, hardop lezen en rekenen. Ook juf Marja Gribnau is 
regelmatig bij ons in de groep te vinden, zij gaat dan ook met kleine groepjes aan de slag. En dan 
ook nog jullie supergoede inzet erbij, super allemaal! 
Huiswerk: 
-Uitrusten en genieten van de vakantie! 
-Typen, typen, typen. 
-Dinsdag 3 maart: inleveren huiswerk Begrijpend lezen. 
 
Fijne vakantie en we zien jullie weer op 2 maart. Groetjes juf Karin en juf Marian 
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Groep 8: 
Deze week hebben we weer EHBO-les gehad. In de klas verwerken we de lesstof en in de hal 
hebben de kinderen de stabiele zijligging geoefend. Mag thuis ook geoefend worden:-) 
We hebben ook oefeningen in vertrouwen gedaan; we hebben elkaar met een blinddoek voor, 
rondgeleid door de aula vol met obstakels. We hebben elkaar ook complimenten gegeven. Altijd 
fijn. 
Vrijdag stond het Mobiele Media Lab voor de school. Daar kregen de kinderen les over het gebruik 
van sociale media: wat is handig en wat helemaal niet. 
 Huiswerk: dinsdag 3 maart: toets geschiedenis H3. ‘Het ontstaan van een democratie' 
  
Fijne vakantie, juf Joukje en juf Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
23 februari Rayen Mhamdi (2013) 1/2A 

25 Fay Daleman (2015) 1/2B 

25 Saar Kroeze (2013) 3A 

26 Puck Koek (2013) 3A 

26 Max Wolvers (2010) 6B 

27 Sem Arrachart (2013) 3A 

4 maart Armin Zoet (2008) 8 

5 Joy van der Meer (2014) 1/2A 
 
 

  
 

 
 

 

 


