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Algemene informatie: 
 

Reminder informatieavonden m.b.t. Kindcentrum- Noord. 
Bij deze nieuwsbrief treft u een herhaald bericht aan m.b.t. de informatieavonden voor 
ouders/belangstellenden. U kunt zich nog aanmelden voor één van de avonden. 
 
Schoolreis Linnaeushof kleutergroepen: 
Woensdag 15 juni het schoolreisje naar het Linnaeushof. De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op 
school verwacht. Om ongeveer 9.15 uur vertrekken we, met elkaar met de bus. De kinderen hoeven 
alleen hun 10- uurtje en voldoende drinken mee te nemen. Ook is het handig om een extra setje 
kleding in de tas te doen i.v.m. kleine "ongelukjes". Wilt u denken aan makkelijke/ sportieve kleding? 
Om ongeveer 15.00 uur zijn wij weer terug op school. We hopen allemaal op een leuke, droge en 
gezellige dag! 
 
Schoolreis Blijdorp groep 3-4: 
Eindelijk, woensdag is het zover, we gaan op schoolreis naar Blijdorp!!!!!!!!!! 
Het is belangrijk dat je goede schoenen aan hebt (geen slippers) en op school krijg je je Elckerlycshirt 
aan, dan zijn we goed herkenbaar in het park. 
Zorg voor een stevige rugtas met hierin iets te eten en drinken (het “10-uurtje”) en misschien nog iets 
extra’s te drinken voor ‘s middags. 
Tussen de middag eten we in het restaurant van Blijdorp een patatje met mayo en we drinken Sisi no 
bubbles. Als uw kind dit niet lust/ mag, wilt u dan zelf voor een lunchpakket zorgen? (Graag ook even 
doorgeven aan de leerkracht) Geld heb je niet nodig, neem dit dus ook niet mee. Snoep mag natuurlijk 
wel, maar het is leuk als je dan kan delen. 
We vertrekken om 15.30 weer uit Blijdorp en verwachten zo rond 16.15 weer thuis te zijn. 
Nu maar hopen op goed weer, komt u ons uitzwaaien? 
 
Schoolreis Drievliet groep 5-6-7: 
Woensdag is het zover! We gaan op schoolreisje naar Drievliet. Iedereen komt gewoon om 8.30 naar 
school. Voordat we vertrekken om 9.15/9.30 trekken we allemaal ons schoolshirt aan. Er wordt 
gezorgd voor de lunch. Iedereen krijgt een patatje en aan het eind van de middag een ijsje. Neem zelf 
voldoende drinken en een tussendoortje mee. Als het een zonnige dag wordt, is het verstandig om 
thuis al ingesmeerd te zijn en zonnebrandcrème mee te geven. Zorg ook voor goede schoenen, liever 
geen slippers! Mobiele telefoons en geld blijven thuis. Die hebben we helemaal niet nodig! 
Wij verwachten rond 16.30 weer op school terug te zijn. Alle kinderen gaan eerst naar de klas om de 
schoolshirts in te leveren en daarna zit de dag er echt op! 
Wij hopen op een zonnige, droge dag! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
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Weekagenda: 
 
Maandag  13-06 * 
Dinsdag  14-06 * 
Woensdag  15-06 Schoolreisdag. 
Donderdag  16-06 * 
Vrijdag  17-06 Verzending nieuwsbrief 33. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
We zijn het thema ridders en kastelen langzamerhand aan het afsluiten en komende week gaan we 
aan de slag voor vaderdag. Ook hebben we woensdag 15 juni het schoolreisje naar het Linnaeushof. 
De kinderen worden gewoon om 8.30 uur op school verwacht. Om ongeveer 9.15 uur vertrekken we, 
met elkaar met de bus. De kinderen hoeven alleen hun 10- uurtje en voldoende drinken mee te nemen. 
Ook is het handig om een extra setje kleding in de tas te doen i.v.m. kleine "ongelukjes". Wilt u denken 
aan makkelijke/ sportieve kleding? Om ongeveer 15.00 uur zijn wij weer terug op school. We hopen 
allemaal op een leuke, droge en gezellige dag! 
Verder starten we met de letter 'd' van draaimolen. Het cijfer van de week is het cijfer 6. Op woensdag 
29 juni is het pleinfeest. Informatie hierover volgt nog. 
 
Fijn weekend! De kleuterjuffen 
 

 
Groep 3: 
Na een fijn pinksterweekend zijn we verdergegaan met kern 10 en volgende week zullen we deze kern 
verder afronden. Ook hebben we een start gemaakt met de cito en gaan we hier volgende week mee 
verder. 
Afgelopen week mochten we onze mooiste glimlach opzetten voor de camera. Wat een prachtige 
foto's zijn er gemaakt van onze toppertjes. We zijn benieuwd naar de resultaten����. 
In deze nieuwbrief vindt u verdere informatie met betrekking tot het schoolreisje wat volgende week 
woensdag 15 juni zal plaatsvinden. Hierin staat precies beschreven wat de kinderen kunnen 
meenemen naar het park en hoe laat wij ongeveer weer terug op school zullen zijn. We hebben er veel 
zin in!!  
Alvast voor in de agenda: Vrijdag 24 juni hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij.  
Voor nu wensen wij jullie een fijn weekend, 
 
Groetjes juf Danny en juf Hanna  
 

Hallo, ik ben Renate Kalf, orthopedagoog. 
Op de maandagochtenden zal ik werkzaam zijn op OBS 
Elckerlyc als schoolpedagoog vanuit De Driemaster. 
Ik zal voornamelijk leerlingen begeleiden die wat extra 
ondersteuning willen en nodig hebben op sociaal-
emotioneel gebied. Hierbij valt bijv. te denken aan 
leerlingen die onzeker of faalangstig zijn of uitdagingen 
ervaren in het stellen/herkennen van grenzen. 
Aanmeldingen gaan via de interne begeleiding op 
school. Als u verdere vragen hierover heeft kunt u contact 
opnemen met Erwin Lebbink en hij zal u indien nodig 
verwijzen naar mij. 
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Groep 4: 
Na wederom een heel lang weekend, zijn we weer lekker gestart. Op donderdag en vrijdag was de 
schoolfotograaf er. We zijn benieuwd naar de foto's! Verder hebben we lekker gewerkt. Volgende 
week hopen we de Cito-toetsen lekker af te ronden. Ook zijn we druk bezig met de afronding 
van...  ons vaderdagcadeau. De kinderen doen echt supergoed hun best! Verder kijken we natuurlijk 
heel erg uit naar de schoolreis. In het algemene stukje van deze nieuwsbrief vindt u belangrijke 
informatie. Lees deze alstublieft goed door. Alvast bedankt. Heel belangrijk: wees op tijd en trek goede 
schoenen aan!! We hebben er enorm veel zin en hopen dat het weer ook een beetje meewerkt. Alvast 
voor in de agenda: vrijdag 24 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van het team. 
 
Fijn weekend allemaal. Juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Deze week is er hard gewerkt aan de Cito-toetsen. Hier gaan wij volgende week weer mee verder.  
We hebben al heel wat leuke boekenbeurten gezien, gezellig hoor!  ����  
Volgende week woensdag gaan wij op schoolreisje naar Drievliet en we hebben er zin in! Meer info 
hierover kunt u vinden in het algemene stukje in de nieuwsbrief.  
Met Kwink hebben we het gehad over heftige emoties en hoe je die kunt reguleren. Het helpt 
bijvoorbeeld om rustig in en uit te ademen.  
Er zijn al ontzettend veel vlinders uitgekomen. Wat was dit gaaf om te zien! We hebben er met z’n 
allen goed voor gezorgd en ze netjes vrijgelaten. Leuk om dit proces mee te mogen maken.  
 
Fijn weekend allemaal!  
De juffen van groep 5  
 

 
Groep 6: 
Na een lekker lang weekend hebben we heel hard gewerkt aan de Cito's deze week. Gelukkig hebben 
we ook tijd gemaakt om even de ontspannen. Tussendoor hebben we even lekker bewogen, een 
spelletje gespeelt en muziek gemaakt. Daarnaast hebben we nog het garagewoord geleerd bij 
spelling. Hier gaat ook het huiswerkblad over. Donderdag en vrijdag zijn we op de foto gegaan en 
hebben we de week afgesloten met een lesje crea.   
 
De komende weken staan er een hoop leuke dingen op de planning. Het is handig om 
tandartsbezoekjes en dergelijke op andere dagen te plannen. 
- 15 juni schoolreisje 
- 22 juni juffendag 
- 29 juni schoolfeest 
- 30 juni museum Boerhaave 
 
Huiswerk: 
- di 14 juni: huiswerkblad spelling 
 
Groetjes juf Dyonne en juf Douwina 
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Groep 7: 
We zitten volop in de citotoetsen. Begrijpend lezen, AVI/DMT en spelling zijn afgerond, komende week 
staat rekenen op het programma. Natuurlijk werken we ook nog gewoon aan alle andere vakken en in 
de methodes. Zo hebben we elkaar een dicteetje gegeven, aantekeningen gemaakt bij 
luisteropdrachten en daar een samenvatting van gemaakt, blokletters geschreven en natuurlijk leuk 
gelachen naar de fotograaf! We hebben ook geluisterd naar interessante spreekbeurten en tussendoor 
een spelletje gedaan ter ontspanning. En extra ontspanning: deze week geen huiswerk! 
Volgende week gaan we luisteren naar de laatste spreekbeurten en natuurlijk het schoolreisje naar 
Drievliet! 
 
Geniet van het weekend, groetjes van juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke  
 

 
De groepen 8: 
Na een superleuk kamp zijn we op dinsdag gelijk begonnen aan het schrijven van het kampverslag. 
Iedereen is er enthousiast aan begonnen. 
Fijn om op deze manier met elkaar nog even na te genieten! 
Volgende week gaan de leerlingen een presentatie geven over het werkstuk waar ze al een tijdje aan 
werken.  
Op woensdag 15 juni, als de andere groepen op schoolreis gaan, staat bij ons de musical centraal. We 
gaan oefenen op het toneel, we gaan de puntjes op de i zetten bij de dansjes en liedjes en we gaan het 
podium zover mogelijk afmaken, want de tijd begint te dringen! 
We gaan die dag een keertje niet naar de gym. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
10 juni Bodi Warmerdam (2015) 3 
11 Sterre de Koning (2012) 6 
13 Tim Loos (2013) 5A 
14 Ragid Hassan (2010) 8B 

 

 
 
 
 

 


