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Algemene informatie: 

 

Afsluiting  schooljaar. 
Maandag- en dinsdagavond nemen wij afscheid van groep 8. We zijn heel blij dat wij een modus 
hebben kunnen vinden om de kinderen toch live te laten optreden voor hun ouders/verzorgers. 
Eind volgende week hoop ik de nieuwe schoolgids (inclusief jaarkalender) te publiceren op onze site. 
Vrijdag 17 juli verschijnt de laatste nieuwsbrief. In de laatste vakantieweek verstuur ik de eerste 
nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021 met daarin de actuele stand van zaken m.b.t. de 
beperkingen/versoepelingen rondom Covid-19. 
Hoofdluismelding. 
Ik heb het bericht ontvangen dat er wellicht in meerdere groepen sprake kan zijn van hoofdluis. Zou u 
uw kind(eren) nog eens goed willen controleren? 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

      

Een bericht van de MR. 
Vorige week donderdag is de MR voor de laatste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. 
Deze vergadering kon na de versoepeling van de Corona -maatregelen weer gewoon op school 
plaatsvinden. 
Guido Olyerhoek heeft als aankomend MR-lid de vergadering bijgewoond, hij zal vanaf komend 
schooljaar Sander van der Meer vervangen. 
Bij de teamgeleding van de MR treedt Carla Loonstra af, Henriëtte van Buuren neemt haar plaats in. 
Tijdens de vergadering zijn o.a. de volgende zaken aan bod gekomen: 
• Vanwege de Corona crisis is er een jaar uitstel verleend voor het maken van het schoolplan voor 
2020-2025. De MR zal het komende schooljaar meedenken over de accenten die in dit plan moeten 
komen.    
• De MR van de Elckerlyc heeft een brief opgesteld aan de bestuurder van de SSBA waarin het 
aangeeft dat er meer aandacht moet komen voor klein en groot onderhoud van het huidige gebouw. 
Reden hiervoor is dat het ons zorgen baart dat de huidige school er steeds minder aantrekkelijk 
uitziet en zelfs gebreken gaat vertonen, zoals bijvoorbeeld toiletten die niet goed werken. 
• Komend schooljaar zal er een evaluatie van de genomen Corona maatregelen op de agenda 
komen. 
 
Vragen en suggesties voor de MR kun je kwijt via het mailadres mrelckerlyc@ssba.net of bij een van 
de MR leden 
(teamleden: 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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Een bericht van de ouderraad. 
We kunnen er niet omheen. 
Wat een raar schooljaar is dit geweest. 
Maar we hebben gelukkig ook veel leuke momenten gehad! 
Zo heeft iedere klas met de Kinderboekenweek een prachtig voorleesboek gekregen. 
Hebben we een leuk Sinterklaasfeest gevierd. 
En ook Kerst was weer enorm gezellig. 
Helaas moesten we het oudercafé afzeggen. 
Heeft u een idee wat u tijdens het oudercafé 2021 zou willen zien/horen/beleven laat het de 
Ouderraad weten. Wij willen graag een avond welke school, de ouderraad, de 
medezeggenschapsraad en ouders met elkaar verbindt, blijven organiseren! 
Ja, en toen zaten we vol ideeën en plannen maar werden deze helaas gedwarsboomd door het 
Coronavirus. Gelukkig mochten de kinderen weer naar school, en kon er 8 juli nog een gezellige dag 
gevierd worden. Hier hebben we de kinderen nog blij kunnen maken met wat lekkers en iets leuks. 
Volgende week nog het afscheid van groep 8 waar we nog een feestje van gaan maken, en dan zit 
het jaar er weer op. 
Kortom een jaar met ups en downs. 
Volgend schooljaar gaan we er weer volop tegenaan. 
 
Helaas neemt Kasia Stepnik afscheid van de ouderraad. 
Kasia, bedankt!! 
Maar we hebben gelukkig vervanging gevonden. 

• Jessica Huigsloot, moeder van Duuk gr 6 en Noor gr3  

• Irma van Klink, moeder van Benthe gr 3 en Daan gr 1 

Namens de Ouderraad allemaal een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar. 
 

                                                                                                                   
Weekagenda: 

 

maandag  13-07 Afscheidsavond groep 8 (eerste helft van de ouders). 

dinsdag  14-07 Afscheidsavond groep 8 (tweede helft van de ouders). 

woensdag  15-07 Laatste dag groep 8. 

donderdag  16-07 Laatste dag groep 7. 

vrijdag  17-07 De vakantie start om 12.00 uur. Verzending nieuwsbrief 29. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Afgelopen woensdag hebben wij, ondanks de regen, toch een zeer geslaagde feestdag gehad. De 
kinderen hebben een heerlijk ijsje gekregen, gezellige spelletjes gespeeld en het krokodillen-
springkussen viel ook goed in de smaak. Het onwijs gezellig. 
De komende week herhalen wij de letters die wij het afgelopen jaar hebben aangeboden. 
De kinderen mogen iedere dag hun eigen speelgoed meenemen. 
Wij geven een aantal kinderen spullen mee, die makkelijk schoongemaakt of gewassen kunnen 
worden. Wij stellen het op prijs als jullie dat thuis willen doen en daarna zo snel mogelijk weer mee 
willen geven naar school. Alvast bedankt voor jullie hulp! 
De jaarlijkse schoonmaakavond gaat dit jaar niet door vanwege de Coronamaatregelen. 
Op vrijdag 17 juli start de zomervakantie. De kinderen zijn deze dag om 12 uur uit. Een lunch is op deze 
dag niet nodig. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De kleuterjuffen 
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Groep 3A en 3B: 
Wat hebben we een gezellige week achter de rug! 
We mochten eigen plekjes kiezen voor de laatste twee schoolweken en hebben natuurlijk een heel 
gezellig feest achter de rug! We hebben verschillende spelletjes gedaan en er waren ook nog een 
aantal extra verrassingen... Er was een ijscowagen en er stond ook nog een reusachtig krokodillen 
springkussen op ons te wachten. We hebben gesmikkeld en gesmuld, film gekeken en na afloop 
kregen we ook nog een leuke sleutelhanger. Allemaal hartstikke bedankt voor de cadeaus en de 
gezelligheid. We hebben allemaal heel erg genoten! Er waren helaas ook een aantal kinderen ziek. Dat 
vonden we natuurlijk heel erg jammer! 
Ook hebben we de rapporten met u besproken. Voor het eerst via Hangouts. Voor iedereen even 
wennen, maar over het algemeen prima verlopen. En dan gaan we nu ECHT aftellen... Volgende week 
woensdag en vrijdag hebben we de laatste gymlessen. Dinsdagmiddag gaan de kinderen een half 
uurtje wennen in hun nieuwe groep. Leuk! Verder maken we er nog een fijne week van en zijn de 
kinderen vrijdag om 12.00 uit! 
 
Fijn weekend allemaal, de juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Wat een fantastische dag hebben we woensdag gehad, supergezellig en wat zijn we verwend, 
ontzettend bedankt allemaal!!!! We hebben reuzenmemory gedaan, Swingo gespeeld met voor alle 
kinderen een leuke prijs, een Kahootquiz gedaan met vragen over de juffen, de klas, het afgelopen 
schooljaar en ook nog een reken- en spellingvraag, een ijsje gehaald bij de ijscokar, gesprongen op het 
gigakrokodilluchtkussen, verpakte versierde cakejes gegeten, Wicky gedronken, bioscoopje gespeeld, 
chips gegeten, een speciale woordzoeker gemaakt, gechilled en tot slot kreeg iedereen nog een leuke 
sleutelhanger....... en dat op één dag! 
Komende week gaan we verder met het grote Pippi Langkousspel, alle kinderen mogen een grote 
plastic tas meenemen om alle werkboeken en andere spullen mee naar huis te kunnen nemen, deze 
tas blijft op school en gaat vrijdag mee naar huis. 
Fijn dat we bijna alle ouders hebben gesproken via de digitale snelweg of telefoon, ook weer anders 
dan anders, maar dat was dit hele jaar zo! De kinderen mogen gezelschapsspelletjes meenemen en we 
gaan er een leuke laatste week van maken! 
 
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny 
 

 

Groep 5: 
Nog maar even en dan sluiten we heb schooljaar af…Vandaag hebben de kinderen een flinke stapel 
werkboeken mee naar huis gekregen.  Leuk om nog eens door te bladeren. 
Het was fijn om via de Hangouts met u het rapport van uw kind te bespreken. We zijn trots op de 
ontwikkeling die de kinderen dit schooljaar hebben doorgemaakt. Natuurlijk ook met een beetje hulp 
van u thuis! ;-) 
Wij gaan dit afgelopen schooljaar met deze leuke groep nooit meer vergeten! 
Dinsdag a.s. gaan de kinderen kennismaken met de leerkracht van volgend jaar, altijd weer een 
bijzonder moment! 
We gaan er volgende week een gezellige week van maken! 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
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Groep 6A en 6B: 
In groep 6B hebben we deze week de topo van Gelderland ingevuld. We kennen nu al aardig wat 
plaatsten in Nederland. Misschien zit jullie vakantiebestemming er wel tussen. We hebben ook het 
laatste dictee van spelling gemaakt. Bijna alle spellingscategorieën zijn aan bod geweest. Fijn dat 
zoveel kinderen deze categorieën al beheersen.  
In groep 6A hebben we deze week alle spellingscategorieën nogmaals geoefend met een dobbelspel. 
Grammatica hebben we geoefend a.d.h.v. een coöperatieve werkvorm. In groepjes van vier moesten 
ze verschillende woordsoorten en zinsdelen markeren in zinnen. Elk kind kreeg een nummer van 1 t/m 
4 en elk nummer had zijn eigen taak. Dit draaide telkens door waardoor elk kind elke taak eens heeft 
gehad.  
 
Vorige week hebben jullie allemaal het rapport mee naar huis gekregen. Voor de kinderen die daar 
behoefte aan hadden, is op school het rapport besproken, maar ook online of telefonisch met de 
ouders. Het rapport mag, getekend door de ouders, weer mee terug naar school. Na de vakantie kan 
natuurlijk ook nog. 
 
Ondanks het weer van afgelopen woensdag hadden we een gezellige dag en was het toch nog een 
beetje feest op school.  We hebben oudHollandse spelletjes gedaan zoals spijkerpoepen, koekhappen 
of ballonnetje trap. In groep 6A hebben we ook een online escape room gedaan, dat was tof! Verder 
hebben we onze eigen spelletjes gedaan en we kregen een lekker ijsje en leuke sleutelhanger van de 
Ouderraad. Bedankt!  
 
Volgende week dinsdagmiddag gaan we in groep 7 kijken. Louise is er dan ook bij, de nieuwe leerling 
in groep 6B. Helaas moeten we volgende week afscheid nemen van Jolle en Abby. We wensen hen 
alvast veel plezier en succes op hun nieuwe school. Ook juf Daisy heeft afscheid genomen. We wensen 
haar ook veel succes. 
En nu ... Nog één weekje en dan is het alweer zomervakantie. Nog even volhouden. We ruimen in de 
laatste week het een en ander op. Neem in de laatste week ook steeds een stevige tas mee naar 
school voor de spullen die mee naar huis mogen. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Wat vliegt de tijd, nog maar 1 weekje te gaan in groep 7. 
De afgelopen week hebben we de rapporten met de ouders besproken; gelukkig liet de techniek ons 
niet in de steek en hebben we fijne gesprekken gehouden. 
Woensdag hadden we een gezellige dag: krantenmeppertje, het letterspel, een quiz, een muziekbingo 
en lekker buitenspelen. Maandag gaan we herkansen om de speeltuinen in de wijk aan te doen, daar 
was het woensdag geen weer voor. Ook hebben we genoten van de musical van groep 8; volgend jaar 
staan jullie daar! 
 
Volgende week hebben we veel jarigen, gaan we wennen in groep 8, nemen we afscheid van groep 8, 
gaan we veel klusjes doen voor de school, ons eigen lokaal opruimen en schoonmaken, de speeltuinen 
in de wijk bezoeken en dan hebben jullie donderdagmiddag zomervakantie! 
Het zou fijn zijn als alle rapporten dan weer op school zijn.  
Neem ook elke dag een grote tas mee; er gaan heel wat spullen mee naar huis de komende week! 
 
Fijn weekend 
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Groep 8: 
Op dinsdag zijn we wezen zwemmen bij de Galgekade. Dat was super relaxed. Top! 
En wat een mooie feestdag hebben we achter de rug. Jammer van de regen, maar wat was het 
gezellig! 
Vooral het deel in de Tweesprong, waar we het spel Expeditie Robinson deden, viel erg in de smaak. 
We hebben deze dag veel hulp gehad van de ouders van groep 8, ontzettend bedankt hiervoor! Zonder 
jullie was het niet gelukt. 
Op donderdag speelden we de generale repetitie voor groep 7 en de broertjes en zusjes.  
Een bijna perfect optreden, onze complimenten! Dat belooft veel goeds voor de afscheidsavonden…. 
Op maandagochtend gaan we de klas schoonmaken, dus schoonmaakspulletjes mee! 
Maandag- en dinsdagmiddag zijn de leerlingen vangroep 8 vrij, omdat ze ’s avonds weer op school zijn 
voor de afscheidsavonden. 
Op woensdagochtend komen ze rond 9 uur op school, gaan we opruimen en nemen we afscheid van 
de rest van de school. Ze worden op de inmiddels traditionele manier uitgezwaaid! We verwachten 
dan rond 11 uur klaar te zijn. 
Kortom, er staan nog een aantal leuke dingen te gebeuren. 
 
Groeten en een fijn weekend, Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 

11-7 Angel Botman (2009) 7 

11 Ziyaad Boukayssi (2011) 5 

13 Fabian Knibbe (2013) 3B 

13 Tess de Ruiter (2013) 3B 

14 Xander van der Kamp (2009) 7 

15 Jinthe Hoogenboom (2009) 7 
 

 
 

 


