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Algemene informatie: 

Versoepelingen per 26 juni. 
Vanaf zaterdag worden de meeste beperkende maatregelen afgeschaft. In grote lijnen blijven alleen de 
standaardregels over. We hebben op bestuursniveau (SSBA-breed) wel het een en ander afgesproken m.b.t. de 
haalbaarheid binnen de scholen, we zijn met velen in een relatief kleine ruimte. Om niet ‘met het zicht op de 
finish’ nog vervelende maatregelen te hoeven treffen, hebben we een aantal gezamenlijke afspraken gemaakt. 
We handhaven tot de zomervakantie de inlooptijden zoals ze nu ook zijn. Er is bij het kleuterplein simpelweg 
geen ruimte om 90 ouders + kinderen in één keer naar school te laten komen. De kinderen van groep 3 t/m 8 
kunnen nog steeds vanaf 8.20 uur naar binnen komen. 
Voor de groepen 3 t/m 8 blijft de kleine pauze gelijk: van 10. 00 uur tot 10.15 uur onder toezicht van hun eigen 
groepsleerkracht, Ze hoeven echter niet meer op een klein stukje plein te blijven. De groepen mogen weer door 
elkaar en met elkaar spelen. Het plein blijft wel begrenst tot de oranje lijn van het fietsenrek, langst de 
tafeltennistafel, naar de boom tot aan het gebouw van de voormalige “Wegwijzer’. De kinderen van de 
Klimboom blijven aan hun zijde. 
Tijdens de lunchpauze gaan de kinderen weer een halfuur naar buiten, in gemengde groepen, onder toezicht 
van de pleinwachten. 
10-minutengesprekken. 
De laatste serie gesprekken gaat ook nu weer digitaal. In een enkel geval kan de leerkracht of de ouder 
aangeven het gesprek live te willen voeren. Het inschrijven voor het gesprek gaat via PARRO. Als u geen 
behoefte heeft aan een gesprek, dan kunt u dat ook aangeven. 
De kinderen krijgen maandag 5 juli, voorafgaande aan de gespreksronde, hun eindrapport mee. 
Eén van onze grootste wensen is dat we de kennismakingsgesprekken aan het begin van het nieuwe schooljaar 
weer fysiek kunnen voeren met u! 
Afscheid groep 8. 
Het afscheid van groep 8 wordt verdeeld over maandag- en dinsdagavond. De reden hiervoor is dat wij geen 80 
volwassenen tegelijk in school kunnen halen met inachtneming van de ‘anderhalve meter-regel’. De avonden 
zijn alleen voor de ouders/verzorgers/stiefouders. 
Er zijn helaas ook dit jaar geen voorstellingen voor oudere broers en zussen of grootouders. De musical wordt 
wel gefilmd en komt later beschikbaar. 
Nadere informatie volgt via de leerkrachten van groep 8. 
We zijn nog niet van het virus af (zeker met de opkomst van de ‘delta-varian’t). Laten we nog even volhouden: 
het eind is in zicht! 
En dan volgend schooljaar: 
Tegen het eind van de zomervakantie zullen wij de ‘regels’ voor de eerste periode communiceren. 
Met u hoop ik dat dat geen beperkende regels meer zullen zijn! 
Studiedag: 
Vrijdag 2 juli zijn de kinderen vrij: we hebben dan een studiedag gericht op de resultaten van de laatste CITO-
toetsserie en de groepsoverdracht naar de leerkrachten van volgend schooljaar. 
Aan het eind van de dag nemen we bescheiden afscheid van Marja Gribnau. Zij gaat dan genieten van haar 
welverdiende pensioen. Haar gezondheid laat echter niet toe dat we daar een wervelend feest van maken. 
Groepsbezetting: 
Aan het eind van deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan van welke leerkracht(en) volgend schooljaar de 
groepen zullen bemannen. Het was weer een hele puzzel om de stukjes in elkaar te passen! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 
maandag  28-06 * 
dinsdag  29-06 * 
woensdag  30-06 * 
donderdag  01-07 Directieoverleg SSBA. 
vrijdag  02-07 Studiedag team, onderwerpen:  

datagesprek E-toetsserie, groepsoverdracht.  
Afscheid juf Marja Gribnau. 

 
Een bericht van de ouderraad: 

Kascommissie gezocht!!!!   
De stichting Vrienden van de Elckerlyc int en beheert de vrijwillige schoolbijdrage.   
Van deze bijdrage verzorgt de Ouderraad alle feestelijkheden op school en geeft de stichting een 
bijdrage aan school via apparatuur of materiaal.   
Deze financiën moeten door 2 ouders gecontroleerd worden.   
Wie wil voor het schooljaar 2019-2020 de kascommissie zijn, zodat wij dit betreffende schooljaar 
financieel kunnen afsluiten.    
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!  
Reacties kunt u sturen naar Vriendenvandeelckerlyc@ssba.nl of spreek ons direct aan.  
  
Merel Vesseur-van Leeuwen (moeder Kick groep 7 en Lily groep 5)  
Elsa de Koster (moeder Puck groep 7, Sem groep 4 en Lars groep 1)  
Esther Luijten (moeder Anouk groep 7 en Amy groep 5)  
 

 
Groepsinformatie. 

 
De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij aan het werk gegaan met het thema "Zomer". Wij hebben Jip en Janneke, al 
stempelend, geholpen met bellen blazen. Ook hebben wij mooie ijsjes gevouwen, geknipt en geplakt. 
Wij mochten net zoveel bolletjes plakken als de jaren dat wij oud zijn. Verder hebben wij een mooie 
tekening van onszelf in de zomer gemaakt. 
De juffenverjaardag was een groot feest. Wat zagen jullie er allemaal mooi uit en wat hebben jullie 
ons verwend. Dank jullie wel allemaal. 
De letter van de week is de g van gum. Spullen voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Op maandag 28 juni staat juf Wieske voor groep 1/2B omdat juf Annemiek vrij geroosterd is om 
andere taken te doen. 
 
Fijn weekend allemaal en tot volgende week. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Deze week hebben wij de Cito-toetsen afgerond. 
Volgende week worden de AVI-leestoetsen nog 
afgemaakt. De resultaten zullen worden besproken 
tijdens de rapportgesprekken. De laatste schoolweken 
herhalen wij alle geleerde stof en komt er in principe 
geen nieuwe stof meer aan bod.  
Woensdag hebben wij een supergezellige feestdag 
gehad. We hebben lekker gespeeld op het springkussen, 
spelletjes gedaan, bingo gespeeld en een Disneyfilm 
gekeken onder het genot van een lekker ijsje. Het was 
een zeer geslaagde dag. Ook de juf is onwijs verwend 
met mooie, lieve cadeaus. Heel erg bedankt allemaal!  
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij in verband 
met een studiedag.  
Fijn weekend allemaal.  
 
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
En dan gaat ineens heel hard! De laatste loodjes van het schooljaar breken alweer aan. Dinsdag 
hadden we een leuke muziekles van juf Erica met de boomwhackers. Woensdag hebben we allemaal 
genoten tijdens onze feestelijke dag. Springkussen, spelletjes, Swingo, film... Wat een gezelligheid! Alle 
kinderen en ouders super bedankt voor de cadeautjes. We zijn erg verwend!  Komende week maken 
we de laatste toetsen af. Volgende week vrijdag, 2 juli, zijn de kinderen vrij in verband met een 
studiedag van de leerkrachten. En dan komen de laatste rapporten en gesprekken alweer in beeld. We 
gaan er nog een paar leuke weken van maken met elkaar! 
 
De boekenbeurten voor volgende week, succes met de voorbereiding! 
Groep 4A: Daniël, Jinthe 
Groep 4B: Zoë, Sylvie en Bente 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje, juf Carla, juf Danny en juf Hanna 
 

 
Groep 5: 
Graag willen we alle ouders en kinderen nogmaals bedanken voor de mooie tekeningen en het 
prachtige gezamenlijke cadeau! Van de koeltas kunnen we in de vakantie lekker gebruik maken! Het 
was een geweldige feestdag! 
Via Parro kunt in zich vanaf vanmiddag inschrijven voor de laatste ronde digitale rapportgesprekken. 
De gesprekken vinden plaats in Hangouts, via het account van uw kind. 
Volgende week woensdag hebben de kinderen een toets van Aardrijkskunde. Ze hebben vandaag de 
topografie mee naar huis gekregen. Op de lege bladzijde kunnen ze oefenen! We hebben in de klas 
ook op de computer geoefend, hier zijn de kinderen dus mee bekend! 
 
Goed weekend,  
Juf Ester en juf Nelleke 
 
Woensdag 1 juli: Topo. toets: De provincies van Nederland en de Hoofdsteden. 
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Groep 6: 
Op woensdag was het juffendag. We zijn die dag begonnen met spelletjes in de kring. Daarna hebben 
een vlieger geknutseld en Bingo gespeeld. Iedereen kreeg een prijsje. Gelukkig was het mooi weer en 
konden we buiten naar de stormbaan. Dat ging heel goed. Onvermoeibaar twee aan twee steeds 
maar weer over de baan! Tussendoor kreeg iedereen iets lekkers en tot slot nog een ijsje. Het was een 
gezellige dag. 
Tijdens rekenen werken we met oppervlakte. We werken uit het boekje van taal en tijdens spelling 
herhalen we komma's woorden, tremawoorden en rangtelwoorden. We zijn begonnen aan een nieuw 
thema van Geschiedenis “Welvaart in Nederland”. Tijdens de lessen van Atlantis gaan we verder met 
het thema Sport. We lezen over "Trainen om te winnen" en "Laat je hart maar pompen".  
Voor volgende week hebben jullie huiswerk meegekregen. Het mag een dag later ingeleverd worden, 
op woensdag 30 juni. Van het werkblad kunnen jullie bladzijde 41 maken. De achterkant van het 
werkblad mag je maken, het moet niet. Het zijn namelijk 3 stersopdrachten. Volgende week is de 
laatste week van de spreekbeurten. We zijn trots op iedereen. Heel verschillende onderwerpen worden 
gekozen. Juist zo leuk en goed om naar te luisteren. We hebben bij iedereen tops en tips gegeven en 
vaak nog vragen gesteld. Goed gedaan! 
Huiswerk: 30 juni werkblad rekenen. 
Spreekbeurten: Kayleigh (28/6), Dylan (29/6), Jace (30/6) en Faya (1/7). 
  
Prettig weekend. 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
 Deze week is er weer hard gewerkt, maar ook hard gefeest! De laatste spreekbeurten zijn gehouden 
en de kinderen hebben verder gewerkt aan de CITO toetsen van rekenen en begrijpend lezen. Dit 
maken we volgende week af en dan maken we ook spelling en werkwoordspelling. Er is verder hard 
geoefend voor de toets van geschiedenis van volgende week. De kinderen in groep 7B hebben een 
rekencircuit gedaan. Groep 7A heeft het tijdens ‘Kwink’ gehad over rekening houden met ieders 
belang als je het in een groep oneens bent met elkaar. Dit werd later ook direct in de praktijk gebracht 
toen we met de groep moesten kiezen met wie en hoelang elke groep op de stormbaan mocht spelen 
op de juffendag. Voor elk standpunt werden argumenten aangedragen, er was ruimte om anderen te 
overtuigen en er werden compromissen gesloten. Woensdag was het feest en vierden we juffendag. 
We hebben spelletjes met elkaar gespeeld in de klas en de kinderen hebben op het schoolplein op een 
stormbaan gespeeld. Groep 7A heeft geswingd bij de swingo en 7B ging op de fiets naar de Bult. 
Nogmaals veel dank voor de leuke cadeautjes! 
 
Huiswerk: 
Groep 7A en 7B:  
Topotoets dinsdag 29-6 
Geschiedenistoets donderdag 1-7 
 
Fijn weekend en tot volgende week! Groetjes de juffen van groep 7 
 

 
Groep 8: 
Wat zijn we ontzettend verwend op de juffendag afgelopen woensdag. Wauw!! Iedereen heel erg 
bedankt! Voor de leerlingen van de bovenbouw stond er een grote opblaasbare stormbaan op het 
schoolplein. Daar mochten alle bovenbouwgroepen om de beurt op. 
 Groep 8 mocht als eerste. Supergaaf hoor.  
Daarna gingen we in de klas spelletjes doen, speelden we een foute swingo en hebben we ook nog film 
gekeken. En om ons nog even lekker af te reageren hebben we ook nog gegymd. De juffen zorgden 
voor lekkers, voor wat te drinken en een ijsje. 
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Op donderdag was juf Henriëtte in de klas, juf Joukje had een dagje vrij. Op vrijdag hebben we de 
natuurtoets gedaan, over technische ontwikkelingen door de jaren heen. 
In de EK poule, van groep 8, gaat Yasin aan de leiding met 115 punten. Nu maar hopen dat Nederland 
ook zondag weer gaat winnen…… HUP HOLLAND HUP…… 
 
Spreekbeurten:  
Maandag 28-06: Doutzen en Mila 
Dinsdag 29-06: Lana en Dana 
Woensdag 30-06: Daisy en Dione, Kara en Amy, Britt 
Donderdag 01-07: Kamal. Mees, Tim, Jinthe 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
25-6 Bente Bongers (2013) 4B 
25 Matthijs Huijbers (2010) 6 
25 Romijn Wever (2010) 7A 
26 Larissa Keller (2009) 7A 
26 Julia Klein (2012) 5 
28 Jason van Es (2015) 1/2B 
28 Aniek Geerlings (2016) 1/2A 
29 Puck Arrachart (2010) 7B 
29 Jan Volwater (2016) 1/2B 

 

 
Formatieplan 2021-2022: de groepsbezetting. 
 

Groep 1/2A: Op maandag en dinsdag: Carla Loonstra en Chris van Veen. Chris is vierdejaars 
student en mag zelfstandig voor de groep. Zij zal de eerste periode van het 
schooljaar worden ingewerkt door Carla. 
Op woensdag t/m vrijdag: Ruth Witteman. 
Huidig lokaal. 

Groep 1/2B: De hele week: Annemiek Hoogeveen. Eén keer per twee weken is zij op woensdag 
vrij. Dat staat Hanna Bookelman voor haar groep. 
Huidig lokaal. 

Groep 1/2C: Maandag t/m donderdag: Fabiola Bakker. 
Op vrijdag: Judy Disseldorp. 
Huidig lokaal (Buitenlokaal). 

3:  Maandag t/m woensdag: Danny Jansen. 
Donderdag en vrijdag: Hanna Bookelman. 
De groep wordt vier ochtenden per week ondersteund door Patricia van Zanten. 
De groep krijgt nml. meer dan dertig leerlingen en dan is extra personele inzet erg 
prettig. Het is fijn dat we deze ondersteuning kunnen realiseren. 
Zij komen in ons grootste lokaal: waar nu groep 4B zit. 

Groep 4: Maandag t/m woensdag: Aukje Aardema. 
Donderdag en vrijdag: Carla Loonstra 
Het lokaal waar nu groep 4A zit. 

Groep 5A: Maandag t/m woensdag: Ester Hartgers. 
Donderdag en vrijdag: Nelleke Koeleman. 
Dit zijn de kinderen die nu in groep 4A zitten. 
Huidig lokaal. 
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Groep 5B: De hele week: Demi van As. Eén keer per twee weken is zij op woensdag vrij. Dat 
staat Hanna Bookelman voor haar groep. 
Dit zijn de kinderen die nu in 4B zitten. 
Lokaal: het buitenlokaal waar nu groep 7A zit. 

Groep 6: Maandag, dinsdag en om de week op woensdag: Dyonne van Amsterdam. 
Om de week op woensdag, donderdag en vrijdag: Douwina Vrijburg. 
Het lokaal waar nu groep 3 zit. Dit is ons een na grootste lokaal. 

Groep 7: Maandag, dinsdag en om de week op woensdag: Marian van Klink. 
Om de week op woensdag, donderdag en vrijdag: Dyonne van Amsterdam. 
Op dinsdag en donderdag wordt de groep ondersteund door Mieke Disseldorp. 
Mieke is een ervaren leerkracht en remedial teacher. Zij is geen onbekende van 
ons. Mieke kent de school heel goed en heeft jaren bij ons gewerkt. Het is fijn dat 
we deze ondersteuning kunnen realiseren. 
Huidig lokaal groep 7B. 

Groep 8A: Maandag t/m woensdag: Wieske Bressers. Wieske heeft haar opleiding bijna 
afgerond. Anika is daarbij haar coach. 
Donderdag en vrijdag: Anika van Egmond. 
Dit zijn de kinderen die nu in groep 7A zitten. 
Lokaal waar nu groep 6 zit. 

Groep 8B Maandag t/m woensdag: Henriëtte van Buuren. 
Donderdag en vrijdag: Joukje de Vries. 
Dit zijn de kinderen die nu in 7B zitten. 
Huidig lokaal. 

 
De wandelvierdaags gaat door, maar……. 
Wel op een andere datum dan dat jullie van ons gewend zijn, namelijk: 6-9 juli 2021. Dit heeft 
helaas te maken met de COVID-maatregelen. Een van deze maatregelen is dan ook dat de route 
vanuit huis gestart kan worden in plaats van bij 't veen. Een drankje of snack to go zijn natuurlijk 
altijd (alsnog) af te halen bij 't veen.  
De verschillende routes zijn te vinden op www.vakalkemade.nl!  
 
Met vriendelijke groet,  
Anne-Laura Heijn  
Namens Vakantiespelen Alkemade   
 

 

http://www.vakalkemade.nl/

