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Algemene informatie: 
 

Koningsspelen 2022. 
Op vrijdag 22 april vieren wij weer de Koningsspelen op school! 
Wij doen dat in de vorm van een spelletjescircuit voor de groepen 1 t/m 8. De groepen zijn verdeeld in 
onder- en bovenbouw.  
Op deze dag mogen de kinderen in het oranje op school 
komen als zij dat willen. Draag wel sportieve kleding met 
stevige schoenen. 
De ouderraad zorgt voor een koek en wat te drinken in de 
ochtendpauze. De lunch moeten de kinderen zelf meenemen. 
De school is gewoon om 14.00 uur uit. Daarna begint de 
meivakantie! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  18-04 Vrij: Tweede Paasdag. 
Dinsdag  19-04 Entreetoets groep7, eindtoets groep 8. 
Woensdag  20-04 Entreetoets groep7, eindtoets groep 8. 
Donderdag  21-04 Entreetoets groep7, eindtoets groep 8. 
Vrijdag  22-04 Koningsspelen.  

Verzending nieuwsbrief 29. 
 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wij hebben vandaag lekker eitje tik gedaan, het was een heel leuk feest. Verder hebben de kinderen 
allemaal een lekker chocolade ei gekregen. 
Deze week had iedere klas een dag kuikens in de klas. De kinderen vonden het heel erg leuk en hebben 
lekker geknuffeld en geaaid. 
Volgende week gaan wij door met de Koningsspelen en sluiten wij op vrijdag af met een sportieve dag 
en een goede start van de meivakantie. De kinderen zijn die dag gewoon om 14.00 uur vrij en hebben 
alleen een lunch nodig. Misschien is het leuk als uw kind in het oranje komt, wel graag gemakkelijke 
kleding en sportief schoeisel. 
De letter van de week is nog een keer de f van feest en het cijfer is de 3. 
 
Fijn Paasweekend allemaal. 
De kleuterjuffen 

 

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

 

Nieuwsbrief 28 
2021-2022 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2021- 2022 

Groep 3: 
Wat was het weer een gezellig maar kort weekje! We hebben lekker muziek gemaakt met de 
Boomwhackers en meester Wim, woorden leren lezen met de stomme e (maar wij vinden eigenwijze e 
veel gezelliger klinken 😉😉) zoals gieter en bende. We hebben met rekenen een Kahootquiz op het 
Chromebook gedaan over de "vriendjes van 10", deze kunnen de kinderen ook thuis nog een keertje 
doen en is te vinden in Classroom. 
We wensen jullie hele fijne Paasdagen en hopen jullie na dit lange weekend allemaal weer te zien voor 
het laatste sprintje naar de meivakantie met natuurlijk op vrijdag de Koningsspelen! 
 
Juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 4: 
Het was een week met extra leuke dingen. Op dinsdag de beweeg paashaas met de gym. Op 
woensdag muziek van meester Wim. Op donderdag het paaseierenfestival, met Marc als onze 
winnaar, en op vrijdag lekker vrij! Ook zijn we bezig met een mysterieus en top secret project. Daar 
kunnen we dus eigenlijk niets over zeggen 🙂🙂. Bij taal zijn we bij les 10. We verwachten eind volgende 
week de toets van het thema Gek te doen. Met Atlantis hebben we gesproken over de Kinderjury. Alle 
kinderen van Nederland vormen samen de Kinderjury en mogen hun stem uitbrengen op hun favoriete 
boek van 2021. Het boek dat de meeste stemmen krijgt, wint de Kinderjury - het beste boek gekozen 
door kinderen! De mening van kinderen is niet alleen superbelangrijk, ze kunnen ook hun lengte in 
boeken winnen. Vind je het leuk om mee te doen of wil je de tiplijst nog eens bekijken? Ga dan naar 
www.kinderjury.nl Tijdens de Stemweek van 11 t/m 17 april kunnen kinderen hun stem laten horen.   
 
Fijne Paasdagen allemaal en tot dinsdag! Juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Het was weer een gezellige, leerzame week. Het Grej Of The Day raadsel ging over de zon. We hebben 
onder anderen geleerd waarom de zon gevaarlijk is, waarom de zon zorgt voor leven en dat de zon 
een ster is die het dichtst bij de aarde staat.  
Met Spelling herhalen wij de categorieën en leren wij over de persoonsvorm, het onderwerp en de 
voltooide tijd. 
Woensdag zijn wij gezellig gaan kijken bij het schoolvoetbaltoernooi en hebben wij onze groepen 8 
aangemoedigd. Donderdag hebben wij paaseieren gezocht en eitje tik gespeeld. Wat hebben we 
gelachen!  
Maandag zijn de kinderen vrij in verband met tweede paasdag. Dinsdag 19 april staat de toets van 
Natuur en Techniek gepland. De samenvatting is meegegeven naar huis. Vrijdag 22 april vieren wij de 
Koningsspelen. De hele dag zal in het teken staan van spelletjes en plezier. De kinderen mogen 
uiteraard in rood/wit/blauw/oranje kleding komen.  
Wij wensen iedereen een fijn paasweekend! 
 
Fijn weekend!  
De juffen van groep 5 
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Groep 6: 
Deze week hebben we voor rekenen geoefend met kolomsgewijs vermenigvuldigen, verhoudingen, 
verhaalsommen en kalenders. Tijdens taal hebben we het spijsverteringsspel gedaan en eigen regels 
bedacht, maar ook nieuwe woorden geleerd. Maandag hebben we een circuit gedaan waarin we in 
het thema lente/Pasen spelling, werkwoordspelling, rekenen, begrijpend lezen, Engels en puzzels 
hebben geoefend. Bij Atlantis hebben we geoefend met het vloeiend lezen van leenwoorden, zoals 
kitesurfer, paraglider, quiche en visbouillon. Woensdag hebben we onze school aangemoedigd tijdens 
het schoolvoetbaltoernooi. De kinderen mochten zelf kiezen bij welke wedstrijd ze gingen kijken. Dit 
ging prima. Onze verkeersles ging over zichtbaar zijn in het verkeer. Dit kan door middel van lampen, 
reflectoren en lichte kleding. De kinderen wisten dit al goed. Vandaag hebben we nog een paar spellen 
gedaan voor Pasen. We mochten eieren zoeken en eitje tik! De winnaar heeft het opgenomen tegen 
de andere winnaars uit andere klassen. 
 
Huiswerk: 
- dinsdag 19 april: werkblad spelling 
 
Nu genieten van een lekker lang weekend. Nog een weekje en dan zijn de koningsspelen en daarna 
hebben we even twee weekjes rust tijdens de meivakantie…… 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
Groep 7: 
Wat een gezellige week was dit! We hebben een circuit met thema lente gedaan, geoefend met het 
werken in Google Presentaties, gekeken bij het schoolvoetbal, Portugees gezongen met meester Wim 
en donderdag een heel gezellige feestdag gehad. Wat hebben jullie ons verwend, dank jullie wel 
allemaal! We hebben spelletjes met elkaar gespeeld, lekker veel naar buiten geweest en een 
vogelnestje geknutseld. Caelen won de eitje-tik-wedstrijd in onze groep, maar helaas niet de 
schoolfinale.  
 
Deze week hebben we ook geoefend voor de Cito Entreetoets en ook het officiële antwoordenblad 
hebben we al ingevuld. Dinsdagochtend maken we 3 toetsen, woensdag en donderdag maken we er 2 
per dag. Dinsdag gaan we dan ook niet gymmen, maar gaan we 's middags extra naar buiten. Heb jij 
een leuk leesboek thuis, mag je die meenemen om te lezen tussen de entreetoets door.  
We sluiten de week dan af met de Koningsspelen, leuk als je in het oranje komt! 
 
We gaan nog 1 week knallen en dan hebben jullie de 2 weken vakantie echt verdiend! 
 
Geniet van het extra lange paasweekend! 
Groetjes van juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
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De groepen 8: 
Wat hebben we allemaal een leuk en gezellig voetbaltoernooi achter de rug. We hadden mooi weer, 
fijne ouders langs de lijn en veel kinderen van de Elckerlyc die ons kwamen aanmoedigen. Onze 3 
teams hebben sportief gespeeld. Hier en daar een wedstrijd verloren, gelijk gespeeld en ook 
gewonnen. Gelukkig werd ieder team bijgestaan door een paar super ouders! Heel veel dank 
daarvoor! 
Op donderdag hebben we paaseitjes gezocht in de klas (en gelukkig ook gevonden!). Ook hebben 
beide groepen weer de musical geoefend op het toneel.  
Volgende week doen we de Cito eindtoets, op dinsdag, woensdag en donderdag. Het zou fijn zijn als 
de kinderen die ochtenden geen afspraken hebben onder schooltijd. De juffen zorgen voor wat lekkers 
tussen de toetsen door.  
Op vrijdag vieren we Koningsdag op school. Die dag staat in het teken van spelletjes en veel plezier. 
Daarna begint de meivakantie! 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
18 april Omar Hassan (2016) 1/2B 
21 Joey Smeele (2014) 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouderverzorgers, 
 
De sportcoaches van Sportbedrijf Kaag en Braassem geven dinsdag 19 april twee sportclinics.  
De twee sportlessen/clinics, die van 15.00-16.15 en 16.30-17.45 plaatsvinden, zijn speciaal voor 
ouders en kinderen (basisschoolleeftijd) uit Kaag en Braassem.   
De 1e clinic is gebaseerd op de samenwerking van ouder en kind. Terwijl in de 2e clinic de 
veelzijdigheid van bewegen op de planning staat (alleen voor kinderen).  
Kinderen (met ouders) kunnen zich aanmelden bij: sportcoach@sportbedrijfkaagenbraassem.nl of 
via de aanmeldlink op google forms: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVtWawRtN7t2ZioN3GVMlunqJYCRZHZLdZ9LO6ueQ
RnVqNDw/viewform?usp=sf_link 
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