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Algemene informatie. 
 

COVID-aangelegenheden. 
Maandag gaat een kleine versoepeling in: kinderen tot 13 jaar die ‘snotteren’ mogen gewoon naar 
school. Echter: hoesten, koorts/verhoging, etc. blijven signalen voor aandacht! 
Rapporten. 
Zou u nog voor de zomervakantie de rapportboekjes willen retourneren? De toetsoverzichten kunt u 
thuis bewaren, maar het rapport waar alle rapporten van dit schooljaar op staan (+ de speciale 
eenmalige versies), kleuterdiploma’s, etc. dienen in de omslag te blijven. 
Eind groep 8 krijgen de kinderen het complete rapportboekje mee naar huis. Dan zitten daar alle 
‘eenmalige’ documenten in, het derde rapport van elk schooljaar en het hele toetsoverzicht van alle 
acht jaren onderwijs. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                    
Van de ouderraad. 
 

Einde van (wederom) een bijzonder jaar voor de ouderraad.  
Het is alweer bijna het einde van het schooljaar en dus weer tijd om terug te kijken.  
We begonnen het schooljaar voor de ouderraad met de Kinderboekenweek.  
Alle klassen werden verrast met twee mooie boeken.  
Sinterklaas kon met wat aanpassingen gelukkig doorgaan en was een groot feest!  
Hierna werden we helaas weer belemmerd door de Covid-19 regels en moesten de kerstplannen 
afgeblazen worden.  
Last minute konden we de kinderen gelukkig nog wel trakteren op kerststol en fruit.  
Vlak voor de paasdagen konden de kinderen nog paaseieren zoeken en met de koningsspelen kreeg 
iedereen een mooi Nederlands zweetbandje om extra hun best te kunnen doen.  
Nu rest ons alleen nog het afscheid van groep 8, waar we nog een leuke avond van proberen te 
maken en dan VAKANTIE!! 
Volgend jaar gaan we er weer vol enthousiasme tegen aan, helaas zonder ons OR lid Mark Arreman.  
Hij verlaat de OR komend schooljaar. Mark bedankt voor je tijd en inzet!  
 
Namens de Ouderraad 
Esther Luijten 
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Weekagenda. 
 
maandag  12-07 Eerste afscheidsavond groep 8, inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur. 
dinsdag  13-07 Tweede afscheidsavond groep 8, inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur. 
woensdag  14-07 Laatste dag groep 8. 
donderdag  15-07 Laatste dag groep 7. 
vrijdag  16-07 Verzending laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Publicatie nieuwe schoolgids op onze site. 
De zomervakantie start om 12.00 uur! 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij lekker een aantal werkjes af kunnen maken. Ook hebben we puzzels en 
opdrachten uit de kast gemaakt. Ook zijn er kunstwerken met zand en wasco gemaakt. Kortom wij zijn 
nog lekker bezig in de laatste weken voor de vakantie. 
Op vrijdag en op maandag krijgen sommige kinderen spulletjes mee naar huis om schoon te maken. 
Deze willen wij in de loop van de week terug hebben zodat wij schoon het nieuwe schooljaar kunnen 
beginnen. 
Helaas is er geen schoonmaakavond in verband met Coronamaatregelen. 
De kinderen mogen volgende week iedere dag hun eigen speelgoed meenemen om in de klas mee te 
spelen. Denk eraan; geen breekbare spullen en geen kleine onderdelen. 
Op dinsdag 13 juli gaan de kinderen die naar groep 3 gaan, een half uurtje, oefenen in hun nieuwe 
groep met de nieuwe juf(fen). 
 
Fijn weekend allemaal. 
Groetjes, 
De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Deze week waren de rapportgesprekken. Het was fijn om veel ouders gesproken te hebben over de 
voortgang van de kinderen. Zou u het rapport mee terug naar school willen geven? Alles mag erin 
blijven zitten, behalve het CITO-blad. Die mag u eruit halen. Alvast bedankt!  
Verder hebben de kinderen uit groep 8 de liedjes van de musical voor ons gezongen. Wij vonden dit 
super leuk en hebben de hele middag zelf ook leuk geoefend. De poppenhoek is omgetoverd tot 
ijskraam en hier wordt druk gerekend. Wat kosten de ijsjes? Hoeveel geld zit er in je portemonnee? 
Wat kun je daarmee kopen en hoeveel krijg je terug? De kinderen vinden het erg leuk om op deze 
manier met rekenen bezig te zijn.  
Volgende week mogen de kinderen een emmer en een doekje meenemen. Wij spelen dan het grote 
Pippi Langkousspel, oftewel: we zetten alles lekker op het sop. Ook is het fijn als de kinderen een grote 
tas bij zich hebben gedurende de week. 
Op dinsdagochtend zullen wij gaan wennen in onze nieuwe groep met de nieuwe juf. De gymles zal 
dan niet doorgaan. Donderdagmiddag zullen wij voor de laatste keer buiten gymmen met Juf Esther 
Loos.  
We gaan er vooral een ontzettend gezellige, leuke laatste schoolweek van maken met z'n allen.  
 
Fijn weekend allemaal! 
Juf Demi  
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De groepen 4: 
Het komt nu wel erg dichtbij, de afsluiting van het schooljaar!! In de groepen wordt al lekker geruimd 
en gesopt, op bijna dezelfde manier als dat Pipi Langkous dat doet! Ook hebben we geluisterd naar de 
liedjes van de musical, gezongen door groep 8, toppertjes! 
Fijn om alle ouders even gesproken te hebben afgelopen week, we zien de rapporten graag komende 
week (getekend) retour. De bladen en het toetsoverzicht blijven er deze keer inzitten, dan bouwen we 
het rapport verder op naar groep 8. 
De kinderen mogen komende week een spelletje mee nemen om in de groep te spelen. Neem graag 
geen kwetsbare en/of elektronische spelletjes mee. 
Dinsdagochtend gaan de kinderen een kijkje nemen in het nieuwe lokaal en bij de juf (fen) van komend 
schooljaar, gezellig!  
Vrijdag start de zomervakantie om 12.00!!! 
 
Fijn weekend, juf Carla, juf Aukje, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
Vandaag hebben de kinderen veel spullen mee naar huis genomen, we beginnen zo langzamerhand al 
een beetje met opruimen! 
Volgende week mailen we een suggesties voor in de vakantie! Het zijn een aantal leuke opdrachten! 
Het is geen verlichting , maar wel een advies! 😊😊 
Ook hebben de kinderen zelf geholpen om een “Leesbingo” in te vullen. Ze hebben een plek genoteerd 
waar ze graag in de vakantie willen lezen. Als het is gelukt mogen ze een kruis zetten op de kaart. De 
kinderen weten wat de bedoeling is! 
Met veel plezier hebben we vanochtend geluisterd naar de liedjes uit de musical van groep 8. Het was 
een spetterend optreden! 
Vrijdag, op de laatste schooldag, mogen de kinderen een spelletje meenemen om op school te spelen. 
We sluiten het schooljaar zo gezellig af! 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf  Nelleke. 
 

 
Groep 6: 
De laatste loodjes. Afgelopen week en komende week maken we de laatste lessen van rekenen, 
geschiedenis, Engels en ga zo maar door. We oefenen flink met spelling op ons Chromebook. We 
herhalen de categorieën van afgelopen schooljaar. We hebben ook al veel opgeruimd. Fijn dat er zo 
goed geholpen wordt. Daar gaan we volgende week mee verder. Neem ook op woensdag, donderdag 
en vrijdag een stevige tas mee.  
Volgende week dinsdagochtend gaan jullie wennen in de nieuwe groep en na woensdag verhuizen we 
alle spullen van groep 6 naar een ander lokaal. 
Vrijdag 9 juli kijken en luisteren we naar de musicalliedjes van groep 8 van de musical "Sabotage op 
het spoor". Knap gedaan! 
Geen huiswerk volgende week. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
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De groepen 7: 
 De kinderen hebben deze week nog hard gewerkt maar er was ook voldoende tijd voor een leuk 
spelletje tussendoor. Bij rekenen heeft groep 7b verder geoefend met breuken, kommagetallen en 
procenten.  Ook hebben ze zelf geoefend met het in elkaar zetten van een kubus door gebruik te 
maken van verschillende uitslagen (bouwtekeningen). Groep 7a heeft o.a. gewerkt aan grote 
deelsommen en breuken vereenvoudigen. Voor taal zijn we bezig met de laatste lessen van het thema 
geluk. Dit sluiten we af door zelf gedichten te gaan schrijven. Groep 7b heeft de lessen natuur & 
techniek afgesloten met het maken van presentaties over onderwerpen uit het bronnenboek. Groep 7a 
heeft zelf thee gemaakt van verschillende kruiden. Verder hebben we nog gereflecteerd op het 
schooljaar door onszelf en elkaar complimenten te geven over wat we geleerd hebben. Daarnaast 
hebben we een interessant klassengesprek gehad over je 'kruimels' op het internet. Naar aanleiding 
van een aflevering van het klokhuis raakten we met elkaar in gesprek over de voor- en nadelen van 
internet en alle persoonlijke gegevens die er zonder dat je er erg in hebt op kunnen komen te staan. 
  
Woensdag voerde groep 8 de musical als generale repetitie op voor groep 7. De kinderen hebben er 
erg veel zin in om volgend jaar zelf op het podium te staan! Beide groepen hadden donderdag de 
laatste dansles van juf Esther en bedachten hierbij een eigen choreografie. Groep 7b heeft het spel 
“jongens tegen de meisjes” op meerdere dagen gespeeld. Er is nog steeds wat discussie over wie nou 
gewonnen heeft 😊😊. Groep 7a speelt dit spel volgende week. 
  
Volgende week gaan we flink opruimen en schoonmaken in de lokalen. Op die manier gaan we lekker 
fris de vakantie in. Het is handig als de kinderen elke dag een grote of extra tas meenemen. Ook zou 
het fijn zijn als de kinderen allemaal een schoonmaakdoekje of sponsje meenemen. 
 
Fijn weekend, de juffen. 
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Groep 8: 
De laatste schoolweek van onze groep 8 op de Elckerlyc is aangebroken….. 
We hebben de musicalliedjes voor alle groepen gezongen en we hebben de generale repetitie gehad 
met de groepen 7 als publiek. Best spannend hoor, optreden met een heus publiek! Maar het ging 
goed. We kijken uit naar de afscheidsavonden volgende week! 
Op donderdagmiddag hadden we nog een leuk uitje, we gingen trampolinespringen in Leiderdorp! 
Goed geregeld juf Patricia! Wat fijn dat we genoeg ouders hadden om te rijden, bedankt daarvoor. 
De planning van de laatste week ziet er als volgt uit: 
Maandagmiddag 12-07: zwemmen, bij mooi weer 
Maandagavond 12-07: Eerste afscheidsavond, kinderen 18.45 uur op school. Ouders vanaf 19.15 uur. 
Dinsdag 13-07: leerlingen zijn overdag vrij, vanaf 18.45 uur op school  
Dinsdagavond 13-07: Tweede afscheidsavond, kinderen 18.45uur  op school. Ouders vanaf 19.15 uur. 
                                      Aansluitend een disco tot 22.15 uur. Ouders halen de kinderen weer op.                   
Woensdag 14-07: Laatste schooldag, vanaf 9 uur. Om 10.00 uur zingen we samen nog wat 
musicalliedjes op het schoolplein. Dit is altijd een leuk fotomomentje voor veel ouders!!  
Uitzwaaien om 10.30 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We hebben het eerste leuke klassenfeest achter de rug! Het was erg gezellig. Op zaterdag 10 juli en op 
zondag 11 juli hebben we weer klassenfeesten! Iedereen heeft er erg veel zin in! 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
 

De jarige(en): 
2-7 Ilias Belaidi (2016) 1/2A 
4 Jaanvi Somair (2016) 1/2C 
10 Quinten Bakker (2009) 8 
11 Angel Botman (2009) 8 
11 Ziyaad Boukayssi (2011) 6 
13 Fabian Knibbe (2013) 4B 
13 Tess de Ruiter (2013) 4B 
14 Xander van der Kamp (2009) 8 
15 Jinthe Hoogenboom (2009) 8 
15 Nikki Markwat (2016) 1/2A 

 

 
   

 

 


