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Algemene informatie: 
 

Een toch nog onverwachte afsluiting van 2021. 
Graag hadden we het kalenderjaar op ‘gewone wijze’ afgesloten. Helaas zat dat er niet in. We zijn 
wel heel blij dat we gisteren een gezellige kerstlunch hebben kunnen doen! 
Het was voor iedereen razendsnel schakelen, vooral ook voor u om voor volgende week opvang voor 
uw kind(eren) te regelen.  
De leerkrachten werken volgende week op school aan hun andere taken. We hebben de noodopvang 
bemand.  
Tip voor de noodopvang: zorg dat uw kind voldoende spullen bij zich heeft om zich te vermaken: 
tijdens de noodopvang geven we geen les. 
Volgende week volgt er geen nieuwsbrief, maar de kans is groot dat ik aan het eind van de 
kerstvakantie een extra nieuwsbrief zal versturen. 
Voor nu wens ik iedereen een goede gezondheid en fijne dagen toe! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  10-01 Weer naar school. 
dinsdag  11-01 * 
woensdag  12-01 * 
donderdag  13-01 Na schooltijd: teamvergadering. 
vrijdag  14-01 Verzending nieuwsbrief 16. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
De afgelopen week hebben wij veel aandacht besteed aan mooie Kerststerren, kaarten en ook 
sfeerlichtjes. De kinderen hebben hard gewerkt. 
Op donderdag hebben wij genoten van een heerlijke, uitgebreide lunch. Van de Kerstwerkgroep 
hadden wij Kerstmutsen gekregen. Mede hierdoor was de Kerstsfeer voldoende aanwezig. 
Na de vakantie gaan wij aan de slag met de letter w van was als letter van de week en gaan wij ook de 
8 leren schrijven. 
Maar nu eerst genieten van een heerlijke vakantie. Rust lekker uit en tot maandag 10 januari. 
Alvast de beste wensen in geluk en gezondheid! 
 
De Kleuterjuffen  
 

 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
 

 

Nieuwsbrief 15 
2021-2022 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2021- 2022 

Groep 3: 
Wat een tegenvaller dat we de periode voor de vakantie toch weer eerder moeten afsluiten, gelukkig 
stond het kerstfeest een week eerder gepland en hebben we heerlijk genoten van de vele hapjes en 
drankjes die de kinderen hadden meegebracht. We hebben er het beste van gemaakt zo met z’n alle. 
Kern 5 hebben we afgesloten deze week en we zullen na de vakantie starten met kern 6. De 
informatiebrief voor kern 6 ontvangt u in januari.  
De kinderen hebben ook vandaag allerlei werkboekjes en bladen meegekregen om lekker te blijven 
lezen in de vakantie, vooral de leeschallenge is favoriet, we zijn benieuwd of het de kinderen lukt om 
de challenge deze vakantie te behalen. Zet m op toppertjes!! 
Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe en tot snel weer in het nieuwe jaar 2022!! 
 
Groetjes juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 4: 
Wat een gekke, gezellige week hebben we met elkaar achter de rug. Tot afgelopen week hadden we er 
stiekem toch wel vertrouwen in dat de school open zou blijven. Helaas werd het toch “een korte Kerst” 
op school. Hopelijk dan maar wel een witte! 😀😀Donderdag hadden wij ons kerstfeest op school. 
Helaas ook dit jaar geen avondspektakel in het donker, met klassenouders en met elkaar op het plein, 
maar alsnog heel sfeervol en fijn met elkaar! Wij willen u allemaal ontzettend bedanken voor uw 
bijdrage aan een heerlijke lunch! Er is werkelijk gesmikkeld en gesmuld. De mooie kerstkaarten die we 
gemaakt hebben gaan met veel liefde naar de bejaarden. We hopen natuurlijk dat ze er blij mee zijn. 
Minder leuk deze week was het afscheid van Dani. Wij vinden het heel jammer dat hij naar een andere 
school gaat en we gaan zijn gezelligheid absoluut missen! Natuurlijk hebben we een mooi 
afscheidscadeautje voor hem gemaakt. Lieve Dani, veel plezier op je nieuwe school. We hopen dat je je 
er gauw thuis zult voelen. Tot slot wensen wij u allen een gezonde, gelukkige en gezellige kerst en 
alvast alle goeds voor het nieuwe jaar!  
 
Heel graag tot in 2022!  juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Deze week hebben wij een supergezellige kerstlunch gehad. Alle kinderen hadden heerlijke hapjes 
meegenomen en de klassen waren gezellig versierd. Nu is het tijd om lekker bij te komen van deze 
drukke weken. Blijf de tafels wel goed oefenen, zodat ze niet wegzakken. Wij wensen iedereen een 
hele fijne kerstvakantie en een gezond en gelukkig 2022.  
Tot in het nieuwe jaar!  
 
Liefs, de juffen van groep 5  
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Groep 6: 
Deze week hebben we allemaal mooie kaarten gemaakt voor de ouderen en ook één voor onszelf. Ook 
hebben we een mooi houdertje gemaakt voor een kerstlichtje en deden we een Kerst Muziekbingo! 
Gelukkig hebben we toch nog met elkaar kerst kunnen vieren. Donderdag nam iedereen iets lekkers 
mee voor de kerstlunch. We zijn die dag gestart met het versieren van een placemat en we deden een 
Bingo met behulp van een kerstverhaal over de kerstman en zijn 44 elfjes. Ook schreven we allemaal 
woorden op en rond een kerstboom die met kerst te maken hebben. Na de grote pauze stond alles 
klaar voor de lunch. Lekker hoor! Iedereen heeft zijn best gedaan en we hebben flink gegeten. 
Ook leuk dat we er nog een mooie muts bij kregen met lampjes. Zo zag het er in de klas nog 
feestelijker uit! 
Volgende week zijn de scholen dicht en hebben jullie een extra week kerstvakantie. 
Na de vakantie gaan we starten met de boekenbeurten. Het kopieerblad krijgen jullie vandaag mee. 
Jullie hebben dan ruim de tijd om het voor te bereiden. Je kunt natuurlijk ook een boek kiezen dat je al 
hebt gelezen. 
Huiswerk: Nu hebben jullie wél allemaal het kopieerblad van de topotoets van hoofdstuk 2 mee naar 
huis gekregen. 
Dinsdag 11 januari: Topotoets Overijssel en Gelderland. 
 
Voor iedereen fijne feestdagen en prettige vakantie! 
En voor allemaal een gelukkig en gezond 2022! 
De juffen. 
 

 
Groep 7: 
En toen was het ineens vakantie! Gelukkig hebben we er een gezellige laatste week van kunnen maken 
samen inclusief kerstlunch! Ondanks dat we zoveel verschillende juffen hebben gehad deze week 
konden we gelukkig wel op school blijven. Samen hebben we het blok van rekenen afgerond en ook 
het blok van taal. We hebben kerstkaarten gemaakt voor de ouderen van de Jacobus of voor iemand 
uit onze eigen omgeving. Ook hebben we windlichtjes gemaakt en kersthangers voor in de klas. Ook 
hebben we nog een kahoot gedaan, muziek geluisterd, spelletjes gespeeld en film gekeken samen.  
We hebben de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt en deze vakantie is dus zeker verdiend! 
Geniet van alle gezellige dagen samen en blijf gezond. 🎅🎅🎅🎅🎅🎅✨ 
 
Groetjes van juf Marian, juf Mieke en juf Dyonne 
 

 
De groepen 8: 
Deze week hadden we een toets van Engels over de lessen 4 t/m 6. Best moeilijk hoor! Ook de 
rekentoets van blok 3 kwam voorbij. We hebben kerstkaarten gemaakt voor de senioren van De 
Jacobus, we hebben mooie kerststerren en een waxinelichthoudertje geknutseld.  
Gelukkig konden we op donderdag ook nog gezellig met elkaar van de kerstlunch genieten. Wat had 
iedereen weer lekkere hapjes meegenomen, pure verwennerij! En wat fijn dat de klassenouders dit zo 
goed georganiseerd hebben! Top, bedankt daarvoor! 
Op vrijdag hebben we allemaal leuke dingen gedaan om zo het jaar goed met elkaar af te kunnen 
sluiten. Met als allerlaatste, een leuke gymles van meester Mitchell. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
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De jarigen: 
20-12 Teije van Klink (2011) 6 
20 Ryan List (2012) 5A 
22 Elin Möllers (2014) 4 
25 Wick Loos (2010) 7 
26 Zoey van Kralingen (2014) 1/2A 
28 Elin Koek (2009) 8B 
30 Aiden van Zuijlen (2011) 6 
31 Thijs Krijgsman (2010) 8B 

 
1-01 Baraa Alkhouli (2012) 6 
4 Suus van Velzen (2017) 1/2B 
8 Dyon van Muyden (2010) 8A 
8 Nikki van Oers (2010) 8A 
10 Fedde Hartog (2015) 3 
12 Kiki Volwater (2013) 5B 

 

 
 
 

 

 


