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Algemene informatie: 
 

Studiedag 24-06. 
Vrijdag 24 juni zijn de kinderen vrij. Het team heeft een studiedag. 
De onderwerpen zijn: analyse van de afgelopen toetsperiode en de groepsoverdracht. 
 
Formatieplan 2022-2023: de personele bezetting van de groepen. 
Komend schooljaar gaan wij met 10 groepen werken. 
Wij gaan van drie kleutergroepen naar twee, maar ook van één groep 3 naar twee. 
Op dit moment zijn de groepsleerkrachten van de kleutergroepen in overleg met de 
onderbouwcoördinator en de intern begeleider bezig om de kinderen in te delen voor zowel de twee 
kleutergroepen als de twee groepen drie. Dit is een heel ingewikkeld proces, waarbij de focus ligt op 
een evenwichtige verdeling van jongens/meisjes, oudste/jongste leerlingen en de verdeling van de 
kinderen die extra zorg of begeleiding nodig hebben. In verband met de complexiteit van dit proces 
kunt u helaas geen wensen indienen. 
We hebben nog wat vacatureruimte, maar de focus ligt nu op het bemannen van de groepen. 
 
 

Groep:   
1/2A Fabiola Bakker Judy Disseldorp 
1/2B Annemiek Hoogeveen Zij is één keer per twee weken een dag vrij. 

Dit wordt nog ingevuld. 
3A of B Danny Jansen Hanna Bookelman 
3B of A Demi van As Ruth Witteman 
4 Yvonne van Klink Carla Loonstra 
5 Ester Hartgers 

Op maandag en dinsdag komt Lisanne 
Roozenboom haar LIO-stage bij ons 
doen (Laatste jaar PABO) o.l.v. Ester. 
Lisanne mag zelfstandig voor de groep. 

Nelleke Koeleman 

6A Dyonne van Amsterdam  
6B Bianca van Oudenallen. 

Op maandag t/m woensdag doet 
Bianca haar LIO-stage bij ons en mag 
zij zelfstandig de groep draaien. Haar 
begeleiders zijn respectievelijk, Ton 
Kuiters, Erwin Lebbink en Joukje de 
Vries 

Douwina Vrijburg 

7 Marian van Klink Anika van Egmond 
8 Henriette van Buuren Joukje de Vries 
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Andere taken: 
Directie: Ton Kuiters, drie dagen. Joukje twee dagen vervangend directeur 
Interne begeleiding: Erwin Lebbink en Anika van Egmond 
Leerkrachtondersteuning: Patricia van Zanten 
Administratieve ondersteuning: Marjan Lauwers 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  20-06 ’s Avonds: informatieavond belangstellenden Kindcentrum-Noord.  

Locatie: Zonnewijzer. 
Dinsdag  21-06 Teamvergadering na schooltijd. 
Woensdag  22-06 ’s Avonds: informatieavond belangstellenden Kindcentrum-Noord.  

Locatie: Elckerlyc. 
Donderdag  23-06 * 
Vrijdag  24-06 Studiedag, de leerlingen zijn vrij.  

Verzending nieuwsbrief 34. 
 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij voor het eerst op schoolreisje geweest. Wat was het een hele ervaring en een 
ontzettend leuke dag. 
Maandag 20 juni hebben wij een uitje naar "Buurman Toon" waar wij gaan speuren en een 
insectenhotel gaan bekijken. 
De letter van de week is de letter d van draaimolen. Spullen voor de lettermuur zijn van harte 
welkom. Het cijfer van de week is de 6. 
In groep 1/2B is Rokhsar begonnen. Wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Via Parro kunt u zich inschrijven voor de rapportgesprekken, wilt u hierbij rekening houden met een 
pauze van 10 minuten tussen broertjes en zusjes (als een gesprek uit zou lopen hebben wij voldoende 
ruimte). 
Vrijdag 24 juni zijn de kinderen vrij in verband met de studiedag. 
 
Fijn en stralend weekend. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Wat was het fijn dat het weer kon en mocht; het schoolreisje!!! Voor veel kinderen de allereerste keer 
dus dat maakte het nog iets spannender. Het werd een fantastische dag en wat hebben we veel 
gedaan en gezien. Hulpouders; nogmaals dank voor de begeleiding van de kinderen. 
Komende week ronden we de CITO- toetsen af en de week daarop bespreken we met u het resultaat, u 
kunt zich vanaf vrijdagmiddag inschrijven voor het laatste 10 minutengesprek in groep 3. 
Met het lezen starten we met de laatste kern en ook het laatste blok van rekenen is gestart, wat is het 
jaar snel voorbijgegaan! We maken er nog een paar leuke, gezellige weken van. Komende vrijdag zijn 
de kinderen vrij i.v.m. met de studiedag. 
 
Fijn weekend, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 4: 
Wat was het een leuk schoolreisje afgelopen woensdag. Het weer was heerlijk. En wat hebben we een 
hoop dieren kunnen spotten. Van de mooiste vissen in het Oceanium tot de meest uiteenlopende 
dieren in de werelddelen. De patat en het ijs was lekker en we hebben ook nog even fijn in de speeltuin 
kunnen spelen. Al met al een heerlijke dag dus. Alle hulpouders nogmaals bedankt. Natuurlijk zijn we 
ook hard aan het werk. Zou het lukken om alle vakken af te ronden dit schooljaar? We gaan er nog 
even tegenaan de laatste weken. Maar nu eerst genieten van het mooie weer.  
Volgende week hebben we op vrijdag een studiedag, de kinderen zijn dan vrij. Op de donderdag ervoor 
hebben beide groepen 8 samen een sportief klassen uitje.  
 
Fijn en zonnig weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla  
 

 
De groepen 5: 
Deze week hebben we hard gewerkt om de Cito toetsen af te ronden. Dit is bij de meeste kinderen 
gelukt. Ook hebben de laatste kinderen hun boekenbeurt gehouden. Het was erg leuk om te zien en te 
horen! 
We kijken terug op een super geslaagde schoolreis naar Drievliet.  
Wat fijn dat het weer ook mee heeft gewerkt! Dank aan de ouders die mee zijn geweest. ����� 
Dinsdagochtend komt de schrijver Rudi Jonker bij ons op bezoek. Hij komt vertellen over zijn boeken 
"Chaos United!". De gymlessen op dinsdag vervallen. 
Volgende week vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.  
U kunt zich via Parro inschrijven voor de rapportgesprekken. 
Langzaam komt het einde van het schooljaar in zicht! 
 
Dinsdag 21 juni: Geen gymlessen. 
Vrijdag 24 juni: Studiedag voor de leerkrachten. 
 
Fijn weekend!  
De juffen van groep 5 
 

 
Groep 6: 
Deze week hebben we de Citotoets van Begrijpend Lezen gemaakt. De kinderen die ziek waren, kunnen 
het volgende week nog inhalen. Tijdens de les van taal hebben we het gehad over argumenten. Je kunt 
ergens vóór of tégen zijn en natuurlijk vertellen waarom! De les van rekenen ging over cijferend 
aftrekken, staafgrafieken, grote deelsommen en kommagetallen bij kilogram en gram. We hebben 
tijdens spelling de persoonsvorm en het onderwerp herhaald met behulp van een Zweeds renspel. 
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En dan ... schoolreisje naar Drievliet. Het was een supergezellige dag met heerlijk weer. We hebben 
ervan genoten. De dagen daarna hebben we tijdens taal en tekenen een verhaaltje geschreven over 
het pretpark en een tekening gemaakt. Goed gedaan allemaal! 
Volgende week maandag vergadert de kinderraad. De laatste spreekbeurten zijn van Justice, Karolina 
(20/6), Aiden, Kayleigh en Roel (21/6) en Lily (23/6). 
Woensdag is het juffendag. Je hoeft die dag alleen eten en drinken voor de lunch mee te nemen. 
Vrijdag zijn jullie vrij vanwege de studiedag. 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
Wat een gezellig schoolreisje hebben wij gehad! Een heerlijk weertje, gave attracties en gezellige 
kinderen. De tijd vloog om.  
Ook zijn we nog bezig met ons taalhoofdstuk Buitenissig en hebben we een fantasiedier getekend. En 
natuurlijk was het voorlezen van prentenboeken aan de kleuters ook een hoogtepunt van deze week. 
Dinsdag gaan we dat nog een keertje doen. De citotoetsen zijn ook afgerond en we hebben alle 
spreekbeurten gezien & gehoord. Wat een leuke onderwerpen allemaal, goed gedaan! Donderdag 
hebben we drama gedaan. In tweetallen een kaartje trekken waarop het begin van een situatie stond 
die de kinderen verder moesten uitspelen. Er werd leuk meegedaan en creatief gedacht.  
Gisteren en vandaag zijn de uitnodigingen voor de rapportgesprekken verstuurd via Parro. De 
komende week doen we de laatste toetsen en zo gaan we langzaam naar het einde van het 
schooljaar. 
Huiswerk: 
Ma 20 juni: Topotoets Zuid-Europa (en extra Oost-Europa) 
 
Groetjes van de juffen! 
 

 
De groepen 8: 
Allereerst willen we de klus vaders bedanken voor het maken van de cocktailbar voor onze musical. 
Super bedankt! Samen met het prachtig ontworpen en beschilderde decor (door o.a. Marije) ziet het er 
nu heel mooi uit op ons podium.  Dat speelt een stuk fijner. De vader van Kate zorgde voor een mooi 
bord voor boven het podium, met daarop de naam van de musical, Allemaal hartstikke bedankt, fijn 
dat jullie zo met ons meedenken. 
We hebben woensdag, toen de andere groepen op schoolreis waren, nog flink extra kunnen oefenen. 
Deze week waren ook de presentaties van de werkstukken. Wat een creativiteit liet iedereen daar zien, 
top!! 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
18 juni Tibbe van Blijswijk (2014) 4 
19 Sepp van Goozen (2013) 5B 
20 Jari Loos (2011) 6 
21 Maryana Abdi Said (2012) 5A 
21 Mayda Abdi Said (2012) 5B 
22 Emma Volwater (2013) 5A 
24 Julian van der Zwet (2017) 1/2A 

 

 
 

 


