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Nieuwsbrief 2020- 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Algemene informatie: 

 
Covid-19. 
Inmiddels zijn vrijwel alle kinderen weer op school. Het zou mooi zijn als dit zo zou blijven. 
Ik vind het erg fijn dat zoveel ouders serieus met de situatie omgaan en alert reageren op signalen 
van hun kind en op berichten van school. Dit maakt het werken fijner, de communicatie gemakkelijker 
en lukt het ons om de gevolgen te kunnen managen. 
 
Vakantierooster 2021-2022. 
Bij deze nieuwsbrief is het basis-vakantierooster van SSBA gevoegd. Tegen het eind van dit schooljaar 
zal her rooster worden aangevuld met studiedagen, kamdagen, etc. 
 
Informatie m.b.t. de ontwikkeling van Kindcentrum-Noord. 
In deze nieuwsbrief rond Kindcentrum Noord informeren wij u nader over de huisvesting van KC 
Noord en dan specifiek over de ontwikkelingen aan het Sportpad. Dit als vervolg op het persbericht 
van vorige week.  
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 
maandag  15-03 * 
dinsdag  16-03 * 
woensdag  17-03 * 
donderdag  18-03 Kangoeroerekenwedstrijd. 
vrijdag  19-03 Verzending nieuwsbrief 25. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
De afgelopen tijd zijn er eieren gevonden in de kleutergroepen. Wat zat erin? Waar is de inhoud 
gebleven? De kinderen hebben goed gezocht en sporen gevolgd en gevonden, maar de dinosaurus is 
nog spoorloos.  
De komende week gaan wij hiermee natuurlijk verder. Hoe loopt deze speurtocht af? 
De letter van de week is de b van bos. Wij besteden extra aandacht aan deze letter door het bekijken 
van filmpjes en digitale lessen. 
Wij zijn op zoek naar kosteloos materiaal waarmee wij lekker kunnen knutselen. 
 
Fijn weekend, 
De kleuterjuffen 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
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Groep 3: 
Deze week hebben wij de CITO Rekenen, spelling en begrijpend luisteren afgerond.  
De kinderen hebben allemaal ontzettend hun best gedaan, goed hoor!  
Met Veilig Leren Lezen leerden wij de nk van bank. Best lastig om de nk en de ng niet door elkaar te 
halen, daarom hebben wij een ezelsbruggetje bedacht: de 'n' en de 'k' zitten samen op de bank te 
kussen, daar past de 'g' niet tussen!  
Met Staal oefenen wij met het schrijven van samengestelde woorden, zoals voetbal en zakdoek.  
De les van Kwink (sociaal-emotionele ontwikkeling) ging deze week over omgaan met boosheid. We 
bedachten samen een aantal dingen die ons zouden kunnen helpen wanneer wij boos zijn, zoals:  

• tel tot 10 in je hoofd;  

• gooi onaardige woorden in je denkbeeldige snippermachine;  

• zoek een rustig plekje en eventueel iemand waar je je ei even bij kwijt kunt.  

Ook zijn wij gestart met de zonnetjes van de week. Jill en Jop 
stonden deze week in het zonnetje. De klas heeft in groepjes 
allerlei complimenten bedacht en op een briefje geschreven. De 
zonnetjes gingen er meteen van stralen 🙂🙂.  Volgende week 
staan er weer twee nieuwe kinderen in het zonnetje. Uiteraard 
komen alle kinderen aan de beurt.  
Fijn weekend allemaal!  
 
Juf Demi  
 
 

 
De groepen 4: 
We zijn begonnen met de CITO toetsen en wat gaat het lekker, toppertjes hoor! Komende week gaan 
we hiermee verder.  
Rekenen blok 1 is afgerond en we zijn begonnen met taal thema GEK, de woorden zijn meegeven naar 
huis. De muziekjuf Erica mag helaas nog niet bij ons komen bij we krijgen wel elke week een leuke 
muziekles gemaild die we met elkaar doen, deze week; het moppermoppermopperlied! Gelukkig 
kwam het ook weer goed... 
Fijn weekend en tot volgende week! 
Juf Carla, juf Hanna, juf Aukje en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
Deze week was een week van herhalen, oefenen en toetsen. We hebben het blok van rekenen 
afgesloten, ook het thema Draaien sluiten we volgende week af! 
We hebben een begin gemaakt met de Cito toetsen, hiermee gaan we de komende weken verder. Fijn 
om te merken dat iedereen goed gemotiveerd aan de slag gaat! 
 
Dinsdag 17 maart: Toets van taal over het thema Draaien. Succes met het leren van de woorden! 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
 

 
Groep 6: 
Deze week hebben we eerst de Citotoets van spelling gemaakt. Daarna hebben we geoefend met het 
routewoord. Denk aan woorden zoals journaal, coureur en souvenir. Tijdens taal gingen we verder met 
het thema spijsvertering. We maken kennis met de tentoonstelling "Poepgoed" in het bronnenboek. 
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Tijdens rekenen leren we nogmaals "schatten". We ontdekken dat het best handig is "ongeveer" 
rekenen. 
Tussen de lessen door doen we spelletjes en zijn we heerlijk aan het dansen "Just Dance". 
Volgende week is de Cito van rekenen aan de beurt. We hebben vorige week en vandaag nog 
verhaaltjessommen geoefend. 
Volgende week maandag starten we met de spreekbeurten: 
Maey (15/3), Skay (16/3), Faya (17/3), Wick (18/3) en Taha (19/3). Succes! 
Even geen huiswerk. We werken hard aan onze toetsen en hebben tijd nodig om uit te rusten! 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
Het was een spannende week. Veel kinderen hebben een coronatest gedaan, maar gelukkig is 
iedereen negatief getest! Verder hebben we Cito rekenen gedaan en zijn we gestart met DMT en AVI. 
Volgende week beginnen we met de citotoets van begrijpend lezen.  
Deze week zijn we ook bezig geweest met de artikelen bij de zelfgemaakte foto's. Wat is er hard aan 
gewerkt! Juf Wieske heeft ingezoomd op de verkiezingen. Welke partij heeft welke standpunten en op 
welke partij zou jij stemmen? Via www.kinderverkiezingen.nl worden de stemmen geteld en kunnen 
we in de klas zien hoe de kinderen in Nederland hebben gestemd. Groep 7A heeft mindmaps gemaakt 
over de verkiezingen. Zij hebben de tekst van Nieuwsbegrip gebruikt als informatiebron. Deze week 
hebben we een les gehad over mannen en vrouwen in de media. Hierin bekeken we voorbeelden 
waarbij sekse-stereotypen worden weergegeven, maar ook het schoonheidsideaal van de 
maatschappij. We besproken wat realistisch is, wat fotoshop is en de gevolgen ervan. Een interessant 
onderwerp waar we zeker nog niet over uitgepraat zijn. 
 
Huiswerk: 
Maandag: taaltoets 'Flits' 
Dinsdag: Verkeer bladzijde 6 en 7  
 
Fijn weekend! Groetjes de juffen! 
 

 
Groep 8: 
Weer een week met veel toetsen. We hebben Cito M8 rekenen en Cito M8 Woordenschat gedaan. 
Bij rekenen mochten de dyslectische kinderen het digitaal maken en Woordenschat is zelfs door de 
hele klas digitaal gemaakt. Dit om te kijken of het prettiger werkt. 
Alle spreekbeurten zijn nu achter de rug.  
Huiswerk: 
Donderdag 18-03: Engelse woordjes les 14 leren. 
Vrijdag 19-03: Huiswerkbladen rekenen maken. 
 
Groeten, de juffen 
 

 
De jarige(en): 
16-3 Dion de Koning (2015) 1/2A 
16 Poppy Loos (2012) 5 
18 Fiene Felix (2013) 4A 
19 Lana Volwater (2009) 8 
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