
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2020- 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Algemene informatie: 

 
Vakantie. 
De eerste periode van dit schooljaar – onder de huidige bijzondere omstandigheden - hebben we 
relatief goed doorstaan. We hebben geen groepen hoeven opdelen of naar huis moeten sturen. De 
collega’s hebben het voor elkaar goed opgevangen! 
Afscheid en welkom. 
Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Anne in groep 1/2A. Zij gaat na de herfstvakantie 
haar carrière voortzetten op de Klimboom. Van de week hebben we de sollicitatieprocedure 
afgerond. Ruth Witteman gaat ons zo spoedig mogelijk versterken. 
De ouders/verzorgers van groep 1/2A hebben hiertoe gisteren een apart bericht ontvangen. 
Wij wensen beide dames veel plezier bij hun nieuwe uitdaging! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

     
Een bericht van de MR: 
Vorige week donderdag is de MR voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. In deze 
vergadering hebben we afscheid genomen van Sander van der Meer. 
Zijn voorzittersrol zal worden overgenomen door Guido Olyerhoek. Daarnaast zal Jan-Willem 
Vesseur Sanders plaats innemen bij de vergaderingen van de overkoepelende GMR. 
Annelies Castelein wordt de nieuwe secretaris van de MR. In de MR- vergadering zijn verder de 
volgende onderwerpen behandeld: 
 
* Voorstel voor nieuwe douche regels na de gymlessen zijn akkoord bevonden door de MR 
* Het jaarverslag van 2019/2020 is vastgesteld en terug te vinden op de website van de Elckerlyc 
 
Vragen en suggesties voor de MR kun je kwijt via het mailadres mrelckerlyc@ssba.net of bij een 
van de MR leden (personeelsleden: Henriette van Buuren, Ester Hartgers en Erwin Lebbink, ouders: 
Guido Olyerhoek, Annelies Castelein en Jan-Willem Vesseur). 
 
Groet, Jan-Willem 
 

                                                                                                                    
Weekagenda: 

 
maandag  26-10 * 
dinsdag  27-10 * 
woensdag  28-10 TOP-klas. 
donderdag  29-10 Directeur afwezig i.v.m. overleg. 
vrijdag  30-10 Verzending nieuwsbrief 08. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Wij zijn deze week met de herfst begonnen. Wij hebben mooie herfstbomen en spinnenwebben 
gemaakt. In groep 1/2C is een herfstkantoor ingericht waar de kinderen graag in spelen. Na de 
herfstvakantie zouden wij graag spulletjes van de herfst willen verzamelen om de herfstsfeer in de 
groep te vergroten. 
De letter voor de week na de vakantie is de v van vos. Het zou fijn zijn als jullie tijdens de vakantie 
voorwerpen met de letter v willen verzamelen en dan mee willen geven naar school. 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie, rust lekker uit en blijf gezond. 
 
Groetjes, 
De Kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Deze week hebben wij kern 2 van veilig leren lezen afgerond met een letter- en woordleestoets.  
De kinderen hebben allemaal goed hun best gedaan. Ook kon ik zien dat er een aantal kinderen 
thuis goed geoefend hadden, fijn! Onze focus ligt de komende tijd vooral op zoemend lezen. Wat 
dat is en hoe dat werkt, kunt u bekijken in dit 
filmpje: https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=R8GfwbiUVgk&fbclid=IwAR18dbd
78Pr6y5pyHb5YYmzRY9cI4fA-MJF_Axl5iLGQfJz8KNd3DzfHUko&app=desktop 
De eerste paar weken zijn best intensief geweest voor de kinderen. Veel indrukken, nieuwe dingen 
geleerd, stil werken.. Het is niet niks! Geniet daarom maar lekker van een welverdiende vakantie, 
toppertjes! Probeer wel lekker te blijven lezen, dan kunnen wij na de herfstvakantie met een goede 
start aan kern 3 beginnen. De ouderbrief voor kern 3 heeft u al ontvangen.  
 
Fijne vakantie kanjers 🙂🙂 
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Afgelopen week hebben we het taalthema 'onderweg' afgesloten met de toets, na de vakantie starten 
we met het thema ' klein'. 
Met rekenen hebben we de tafel van twee geleerd, de kinderen kunnen hier wellicht in de vakantie 

nog verder mee oefenen. Ook hebben we gewerkt met 
gewicht/ kilogram en gram.  
Met spelling hebben we het aai/ooi/oei woord geleerd, ik hoor 
de -j- maar ik schrijf de -i- dit is alweer categorie 6.  Ook 
oefenen we met het klankgroepenwoord, dat is een woord dat 
je in klankgroepen kunt verdelen, dat bepalen we de 
klankgroep, de laatste klank van die klankgroep, is dit een 
korte klank, lange klank, twee tekenklank of medeklinker en 
hoe schrijf je het woord dan: zoals je je het hoort (bv. bouwen) 
met twee medeklinkers (bv. bommen) of haal je er eentje weg 

(bv. bomen), een superlastige categorie! 
En dan nu vakantie!!!!! En wat hebben jullie het verdiend, kanjers, al die nieuwe dingen in groep 4 en 
ook een andere manier van werken met nieuwe methodes, echt hard gewerkt hoor, geniet van jullie 
welverdiende vakantie! 
 
Juf Aukje, juf Carla, juf Hanna en juf Danny 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=R8GfwbiUVgk&fbclid=IwAR18dbd78Pr6y5pyHb5YYmzRY9cI4fA-MJF_Axl5iLGQfJz8KNd3DzfHUko&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=R8GfwbiUVgk&fbclid=IwAR18dbd78Pr6y5pyHb5YYmzRY9cI4fA-MJF_Axl5iLGQfJz8KNd3DzfHUko&app=desktop
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Groep 5: 
We gaan beginnen met een compliment! Wat hebben jullie de woorden van het thema Nacht goed 
geleerd! De toets is goed gemaakt! Fijn, daar worden we blij van! 
 
Vandaag hebben we twee kinderen gekozen die in de Kinderraad zitten namens onze groep. Ze mogen 
meedenken en meepraten als het gaat over het organiseren van activiteiten op school. We vergaderen 
een aantal keren per jaar onder schooltijd. Soms hebben de leerlingen verrassende suggesties waar we 
weer ons voordeel mee kunnen doen. 
 
Na de vakantie gaan we verder met de voorleesbeurten. Deze week ging het heel goed. We hebben 
echt voorleestalent in de groep! Na de vakantie beginnen we ook met een nieuw thema voor taal. 
 
We wensen ieder een goede vakantie toe! Blijf ook af en toe een beetje oefenen met lezen en de tafels 
herhalen! 😉😉 
 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
Groep 6: 
Afgelopen week hebben de kinderen die graag in de kinderraad willen, verteld waarom. Sommige 
kinderen hebben ook een poster gemaakt, waarop staat wat ze graag willen bereiken. Goed gedaan 
allemaal. Vrijdag gaan we stemmen. Voor de kinderen die het geworden zijn: "Veel succes!" Er volgt al 
snel een vergadering na de herfstvakantie. (Via Parro laten de juffen nog even weten wie er in de 
kinderraad gaan). 
Deze week hebben we de toets van spelling gemaakt. Grammatica is hier ook een onderdeel van. 
We hebben onder andere al geleerd wat een lidwoord, voorzetsel, bijvoeglijk naamwoord of 
zelfstandig naamwoord is. Ook weten we inmiddels wat het onderwerp en de persoonsvorm zijn. 
Soms nog best lastig, maar we blijven dit herhalen. 
Inmiddels hebben we ook het eerste hoofdstuk van Geschiedenis af over de handel van de VOC. 
Ook Atlantis behandelt allerlei reizen, maar dan die van de ontdekkingsreizigers en de kolonisten. 
Zo gaan we de hele wereld over, maar dan op papier. 
Tijdens Kwink hebben we het over de "tegeltjes wijsheden". Zoals bijvoorbeeld: "Als je niets aardigs te 
zeggen hebt, dan zeg je maar niets" en daar volgt dan op "Zeggen wat je denkt, kan ook iets aardigs 
zijn". Daar proberen we ons al een stuk beter aan te houden. Dat proberen we natuurlijk vol te 
houden, ook na de herfstvakantie. 
Na de herfstvakantie hebben jullie de hele week de tijd om het kopieerblad van spelling in te leveren 
(werkwoorden). 
We hebben zo hard gewerkt, dat we wel toe zijn aan een welverdiende vakantie. 
 
Geniet ervan! 
De juffen 
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De groepen 7: 
De eerste 7 weken van groep 7 zitten er alweer op! En wat hebben we al veel gedaan en geleerd. 
Mooie vredestekeningen, prachtige gedichten, de Kinderboekenweek, nieuwe rekensommen, etc. Jullie 
hebben een weekje vakantie dan ook echt verdiend. Geniet er lekker van. 
Het was een moeilijke keuze, maar de 3 winnaars van de vredesposterwedstrijd zijn geworden: Anoek 
uit groep 7B, Lana uit groep 7B en Kaelyn uit groep 8. 
Ook was er een spannende kinderraadverkiezing, de vertegenwoordigers van de groepen 7 zijn 
geworden: Yara, Mathis, Tess en Louise. 
In groep 7B is Ragid er gezellig bijgekomen. We wensen hem veel plezier bij ons op school. Ook heeft 
iedereen een stripboek gekregen met de zelfgetekende strips. 
Na de vakantie staat er voor groep 7A op vrijdag een geschiedenistoets en voor groep 7B op dinsdag 
een aardrijkskundetoets gepland. Dit zijn toetsen waarvan alle leerstof uitgebreid aan bod is gekomen 
tijdens de lessen. Heb je dus goed meegedaan, hoef je (bijna) niet te leren. 
Na de vakantie op dinsdag 27 oktober heeft juf Dyonne een cursusdag. Er staat dan een invaller voor 
de groep. 
 
Gedichten: 
Groep 7A: Hamza, Nikki, Kate, Miley en Danique 
Groep 7B: Elin, Lana, Jay, Duuk en Puck 
 
Huiswerk: 
Groep 7A: Vrijdag 30 oktober; Geschiedenistoets. 
Groep 7B: Dinsdag 27 oktober; Aardrijkskundetoets. 
 
Fijne vakantie! 
 

 
Groep 8: 
Wat een fijne eerste periode hebben we met elkaar achter de rug. Er is ontzettend goed gewerkt en er 
heerst een fijne sfeer in de klas. 
De boekenbeurten zijn allemaal afgerond en ook de vredesposters zijn af. We hebben uit alle 
inzendingen de mooiste drie uitgekozen, die gaan de strijd nu aan met de andere scholen. 
Na de herfstvakantie gaan we een aantal citotoetsen afnemen. Dit doen we in plaats van de 
entreetoets. Zo kunnen we nog iets meer gegevens verzamelen voor het advies voor het voortgezet 
onderwijs.  
Huiswerk:  
Dinsdag 27-10: Toets geschiedenis hoofdstuk 1 
Donderdag 29-10: Engelse woordjes les 4 leren 
Vrijdag 30-10: Huiswerkbladen maken 
 
Groeten en een fijne herfstvakantie, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 

18-10 Zoey Gortzak (2015) 1/2A 
18 Maey van Haag (2011) 6 
20 Julia Loos (2010) 7B 
20 Nienke Opdam (2010) 7A 
23 Mike Heemskerk (2012) 4A 
25 Justen Loos (2013) 4B 
26 Lynn Schoo (2011) 6 
27 Marijn Geerlings (2013) 4B 
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Berichten van derden: 
 

Winkelhart Roelofarendsveen organiseert i.s.m. 
A4 Drive In Bioscoop een Coronaproof Sinterklaasintocht 

 
Helaas kan de traditionele Sinterklaasintocht in Roelofarendsveen door de maatregelen dit jaar 
niet doorgaan. 
De ondernemers van Winkelhart Roelofarendsveen hebben de koppen bij elkaar gestoken en 
gekeken wat wél kan. 
In samenwerking met A4 Drive in Bioscoop en een enthousiaste club vrijwilligers organiseren zij op 
zaterdagmiddag 14 november een Coronaproof Sinterklaasintocht. 
Na de landelijke aankomst op TV wordt er op het Veenderveld een leuk lokaal feestje gevierd. 
Tijdens twee sessies wordt een leuke Sintfilm getoond en natuurlijk zijn Sinterklaas en zijn Pieten 
(met lekkers) ook aanwezig. 
Kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen voor de herfstvakantie een flyer met QR-code mee naar huis, 
waarmee een plek te reserveren is. 
Door beperkte capaciteit is er gekozen om deze doelgroep de eerste mogelijkheid te geven. 
 
Met vriendelijke groet, Joris Koek 
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Schoenendoosactie 2020. 
In de maand november staat de jaarlijkse schoenendoosactie gepland. 
Gezien de coronamaatregelen is het niet mogelijk om een feestelijke 
viering te houden waarin iedereen de gemaakte schoenendozen kan 
inleveren. Maar om toch mee te doen aan de schoenendoosactie 
passen we ons aan. We hebben gekeken naar wat er dan wel mogelijk 
is zodat we toch veel kinderen blij kunnen maken die dit hard nodig 
hebben. 
 
Wil je meedoen en 
een folder 
ontvangen mail dan 
naar 

jozekoot@ziggo.nl. 
De gevulde en versierde schoenendozen kunnen 
ingeleverd worden op Reigersingel 21. Graag 
van tevoren even bellen 06-10297846.  
De schoenendozen kunnen tot uiterlijk 
woensdag 18 november ingeleverd worden. 
Dan zorgen wij dat ze zaterdag 21 november naar het inleverpunt in Leiden worden gebracht. 
 
Als er vragen zijn kunt u altijd contact opnemen. 
Suzanne de Jeu en Joze Koot 
 

 
 
 
 

 
 

 

 


