
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2021- 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie: 
 

Een nieuwsbrief voor drie weken! 
In verband met Hemelvaart en schoolkamp, dit keer een uitgebreide nieuwsbrief die geldt tot en met 
vrijdag 10 juni. 
De groepen 8a en 8b gaan 1,2 en 3 juni op schoolkamp naar Den Hout. Drie dagen pret in het bos! 
De leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) zijn dan vrij. 
De schoolfotograaf komt op donderdag 9 juni en op vrijdag 10 juni weer bij ons op school. 
Op donderdag worden de portret- en de groepsfoto’s gemaakt en op vrijdag worden de broers en 
zussen foto’s gemaakt van de kinderen die op school zitten. Er worden dit jaar GEEN familiefoto’s 
gemaakt. 
Betaling schoolkamp en schoolreis. 
Binnenkort gaan de groepen 8 op schoolkamp en de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. De kosten het 
kamp en de schoolreis moeten door u als ouders zelf worden betaald. Het gaat dus niet om een 
vrijwillige bijdrage. Ondanks de gestegen kosten (voor vervoer), zal het kamp 85 euro kosten en de 
schoolreizen tussen de 30 en 35 euro. Binnenkort krijgt u via’ Wis Collect’ een betaalverzoek. Dit jaar 
gaat de betaling dus via de ouderraad/Stichting Vrienden van de Elckerlyc. (Via dit systeem bent u 
ook benaderd voor de betaling van de ouderbijdrage). 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  23-05 Speelgoed mee groepen 1/2. 
Dinsdag  24-05 * 
Woensdag  25-05 * 
Donderdag  26-05 Hemelvaart, de leerlingen zijn vrij. 
Vrijdag  27-05 De leerlingen zijn vrij. 
Maandag  30-05 Studiedag team, de leerlingen zijn vrij. 
Dinsdag  31-05 * 
Woensdag  01-06 De onderbouw (gr 1 t/m 4) vrij, schoolkamp groepen 8A en 8B. 
Donderdag  02-06 De onderbouw (gr 1 t/m 4) vrij, schoolkamp groepen 8A en 8B. 
Vrijdag  03-06 De onderbouw (gr 1 t/m 4) vrij, schoolkamp groepen 8A en 8B. 
Maandag  06-06 Tweede Pinksterdag, de leerlingen zijn vrij. 
Dinsdag  07-06 * 
Woensdag  08-06 * 
Donderdag  09-06 Schoolfotograaf, bouwvergadering na schooltijd. 
Vrijdag  10-06 Schoolfotograaf. 
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Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wat een groot feest was het afgelopen woensdag! We hadden een heerlijke dag met elkaar en hebben 
er enorm van genoten. Wij zijn ook ontzettend verwend met leuke, lekkere en grappige cadeautjes. 
Echt een dag om leuk op terug te kijken! 
Verder hebben we van de week weer hard gewerkt aan het project: de ridder zonder billen. We 
hebben het spel van de billenwinkel gespeeld, schilden en rekenwerkbladen gemaakt. Volgende week 
hebben we een korte week in verband met Hemelvaart maar we gaan lekker verder met het project.  
De komende week is de letter van de week de n van net en het cijfer van de week is de 5. Maandag 23 
mei is het speelgoeddag, de kinderen mogen iets van hun speelgoed mee naar school nemen. Wilt u 
liever geen kleine kwetsbare dingen meegeven? 
We heten Lily en Deen van harte welkom op onze school en we wensen ze een hele fijne tijd toe op de 
Elckerlyc.  
De week na de Hemelvaartsvakantie zien we elkaar op dinsdag omdat het maandag studiedag is en de 
kinderen vanaf woensdag vrij zijn i.v.m. het kamp van groep 8. Daarna zien we de kinderen terug op 
dinsdag 7 juni. Donderdag 9 en vrijdag 10 juni komt de schoolfotograaf, wilt u liever geen afspraken 
onder schooltijd maken op deze dagen? Alvast bedankt! 
 
Heel fijn weekend allemaal! 
Groetjes, 
Leerkrachten groep 1-2. 
 

 
Groep 3: 
Een nieuwsbriefstukje voor een langere periode met best veel informatie;  
26 en 27 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart, 30 mei vrij i.v.m. de studiedag, 1, 2 en 3 juni zijn 
de groepen 8 op kamp en is de onderbouw vrij en als laatste maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag.  
Maandag 23 mei is juf Danny ambulant en werkt juf Carla bij ons in de groep. 
Op 31 mei vieren we juffendag met juf Patricia, juf Hanna en juf Danny, de kinderen hoeven geen 10 
uurtje mee te nemen, wel een (feestelijke?) lunch. 
7 en 8 juni werkt juf Yvonne in onze groep en op 8 en 9 juni is de schoolfotograaf bij ons op school, dus 
neem dan je liefste glimlach mee! 
Ondertussen werken we lekker verder aan de laatste blokken van lezen, schrijven en rekenen en na 
alle vrije dagen gaan we starten met de CITO- toetsen van groep 3. Deze toetsen worden voornamelijk 
's ochtends en klassikaal afgenomen dus het is handig als iedereen er dan is, wilt u hier rekening mee 
houden met b.v. het maken van tandarts afspraken? 
 
Fijn weekend! 
Juf Hanna en juf Danny 
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Groep 4: 
Afgelopen week was er weer even wat meer aandacht voor de omgang met elkaar in de groep en 
tijdens het buitenspelen. Hoe vraag je iets vriendelijk? Hoe geef je aan dat je iets niet prettig vindt? 
Hoe houden we het gezellig voor iedereen? We weten het wel... 
Verder zijn we gestart met de Cito-toetsen. Er wordt geconcentreerd gewerkt. Knap! Begrijpend lezen 
is al klaar. Komende weken gaan we hier mee verder. Er vallen komende periode ook flink wat dagen 
uit, vanwege studiedagen van het team, Hemelvaart, kamp van groep 8 of Pinksteren. Maar, ook 
vanwege leuke uitjes, zoals bijvoorbeeld de schoolreis. Houdt de kalender goed in de gaten. Zie 
verderop in de nieuwsbrief ook de informatie over de schoolfotograaf op 9 en 10 juni!  Volgende week 
dinsdag en woensdag is juf Aukje afwezig en zal juf Carla voor de groep staan. Onze juffen verjaardag 
hebben we daardoor, helaas, moeten verplaatsen. Deze is nu op woensdag 6 juli. Wij wensen groep 8 
en de leerkrachten alvast heel veel plezier op kamp.  
 
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla  
 

 
De groepen 5: 
Deze week zijn wij met taal gestart met een nieuw thema: Geld. In dit thema duiken de kinderen in de 
wereld van het geld. In de themafilm volgen ze de reis van een tieneurobiljet van Anna. Ze leren 
woorden die met geld te maken hebben, bekijken reclameteksten en uitdrukkingen over geld, doen 
een geldtest en schrijven en publiceren een weettekst over geld.  
Ook zijn we gestart met de boekenbeurten. Op Parro staat een overzicht van wie wanneer aan de 
beurt is.  
De komende weken vallen er veel dagen uit of zijn er bijzonderheden:  
Volgende week dinsdag 24 mei staat de toets van aardrijkskunde gepland voor groep 5A. Voor groep 
5B staat deze gepland op dinsdag 31 mei. De kinderen krijgen de samenvatting mee naar huis.  
Woensdag 25 mei vieren de juffen van groep 5 hun verjaardag. We doen die dag gezellige activiteiten 
en spelletjes. De kinderen hoeven die dag geen "10 uurtje" mee te nemen. 
Donderdag 26, vrijdag 27 en maandag 28 mei zijn de kinderen vrij in verband met Hemelvaart en een 
studiedag voor het team.  
Woensdag 1 tot vrijdag 3 juni zijn de kinderen van groep 8 op kamp. Juf Aukje, juf Ruth en juf Patricia 
zullen die dagen invallen in groep 5B. In groep 5A zijn juf Ester en juf Nelleke er op hun eigen 
werkdagen. 
Maandag 6 juni zijn de kinderen vrij in verband met Pinksteren.  
Donderdag 9 is de schoolfotograaf er voor de groeps- en portretfoto's. Op vrijdag 10 juni zijn de 
broertjes/zusjes. 
 
Huiswerk: 
Voorbereiden Boekenbeurten en oefenen van de tafels. 
Dinsdag 24 mei: Toets Aardrijkskunde voor groep 5A 
Dinsdag 31 mei: Toets Aardrijkskunde voor groep 5B 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van de groepen 5. 
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Groep 6: 
Afgelopen week hebben we het thema van taal over Spijsvertering afgerond. De vragen in de toets 
gingen bijvoorbeeld over heel dunne poep, de aandrang, enzymen en onverzadigde vetten. Soms een 
beetje gek, zoals we al zeiden, maar ook weer heel gewoon. Ook het 6e blok van spelling hebben we 
afgerond met een toets. We hebben vooraf nog goed geoefend met de tijden. Tegenwoordige, 
verleden of voltooide tijd. En bijvoorbeeld herhaald wat een voorzetsel is of een voegwoord. 
De les van Kwink ging over "rekening houden met jezelf en met elkaar". Dit hebben we laten zien 
tijdens toneelstukjes. "Diep, dieper, diepst!" We duiken, tijdens de verhalen van Atlantis, steeds verder 
naar de bodem van de zee. We kijken door de ogen van zeebiologen en we schrijven zelf een verhaaltje 
over "overleven in het diepe". 
Sommige dieren hebben daar een heel handig trucje voor! 
Inmiddels gaan we alweer voor de tweede week verder met de spreekbeurten. Leuk dat er zoveel 
verschillende onderwerpen worden gekozen.  
Volgende week (week 33) zijn Zien, Hanen en Faye aan de beurt. 
In week 34 zijn Jesse, Adam, Julia, Jesper en Jari aan de beurt. 
In week 35 zijn Medy, Emma, Floor en Dane aan de beurt. 
Deze nieuwsbrief is eigenlijk bedoeld voor 3 weken. Mochten er nog aanvullende mededelingen zijn, 
dan komen die via Parro. Denk bijvoorbeeld aan het huiswerk. 
Huiswerk: Toets Engelse woordjes les 11-15 voor dinsdag 24 mei. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
Groep 7: 
Vanochtend hebben wij het praktisch verkeersexamen gedaan. Maandag horen jullie de uitslag. Nog 
een weekendje in spanning zitten dus…. 
Inmiddels liggen de kaasjes in de klas en elke dag worden deze 'geplastiekt'. Ook hier moeten we nog 
een paar weken op wachten voordat we ze kunnen proeven. Als afronding van het taalhoofdstuk 
Nederland is iedereen een lapbook aan het maken. Wat een enthousiasme! Met rekenen hebben we 
geoefend met miljoenen, breuken, maten en schaal. De komende weken gaan we verder oefenen met 
cijferend rekenen, deelsommen, kommagetallen, inhoudsmaten en procenten. We hebben deze week 
ook blok 6 van spelling afgerond met de toets. De komende weken gaan we weer nieuwe doelen 
oefenen zoals trema meervoud, bezittelijk voornaamwoord en moeilijke werkwoorden.  
 
Er komen bijzondere weken aan, de tijd vliegt!  Even alles op een rijtje: 
Ma 23 mei: aardrijkskundetoets 
Woe 25 mei: taaltoets Nederland 
Don 26/Vrij 27/Ma 30 mei; vrij! 
Di 31 mei: voorstelling in Oud Ade. We gaan op de fiets! Die dag hebben we geen gym. 
Woe 1 juni: groep 8 gaat op kamp en juf Dyonne gaat gezellig mee. 
Don 2 juni: juf Fabiola voor de groep en juf Mieke is er natuurlijk ook. 
Vrij 3 juni: juf Judy en juf Bianca voor de groep en geschiedenis toets. 
Don 9 juni: schoolfotograaf; portret en groepsfoto. 
Vrij 10 juni: schoolfotograaf: broertje/zusje-foto. 
Woe 15 juni: schoolreisje. 
 
Via Parro houden we u verder op de hoogte, mocht dit nodig zijn! 
 
Fijn weekend! Groetjes van juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
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De groepen 8: 
Deze week hebben we weer enthousiast geoefend voor de musical. Ook het decor krijgt al aardig 
vorm, dankzij Lana en haar moeder Marije. Top!  
Volgende week hebben we een kort weekje vanwege Hemelvaartsdag. Ook de vrijdag daarna zijn we 
vrij. In diezelfde korte week wordt de uitslag van de Cito eindtoets naar ouders en kinderen 
gecommuniceerd. 
Op maandag 30 mei heeft het team een studiedag en zijn de leerlingen vrij.  
Op dinsdag 31-05 gaan we op de fiets naar Oud Ade om daar te genieten van de voorstelling:  
“De tour van Fien”.  
Op woensdag 1 juni gaan onze groepen samen op kamp. Drie dagen sporten en spellen in het bos! 

 
 Zonder mobieltje, dat heb je daar niet nodig. 
De bus staat woensdagochtend op tijd voor de 
school. De bagage van de leerlingen kan bij de 
bus op de stoep worden klaargezet. Daarna 
verzamelen we in de klas. De bus vertrekt rond 
08.45 uur van school. Komt u ons uitzwaaien? 
Op vrijdagmiddag hopen we rond 15.00 uur 
weer terug te zijn. Daarna volgt het 
Pinksterweekend om even lekker bij te komen 
van al die kamp activiteiten. 
Op donderdag 9 juni en op vrijdag 10 juni komt 
de schoolfotograaf weer op school, voor de 
portret- en de groepsfoto’s. 
Huiswerk: 
Dinsdag 31 mei: Fiets mee! 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
MEI 
20 Alhena Abdellaoui (2013) 5B 
21 Teo Wojno (2010) 8B 
23 Adam Hashem (2012) 6 
25 Jocelyn Botman (2013) 5A 
28 Tijn Bergman (2015) 3 
29 Mads van Klink (2011) 7 
JUNI    

3 Skay Schoenmaker (2011) 7 
5 Dani Loos (2014) 4 
5 Olivier van der Meer (2011) 8B 
7 Dani Vogelaar (2017) 1/2A 
8 Huzail Amin (2016) 1/2B 
8 Faye Ezendam (2011) 6 
8 Dana Möllers (2017) 1/2B 
10 Bodi Warmerdam (2015) 3 

 

 
 
 

 

 


