
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2022- 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie: 
 

Een nieuwe collega. 
Vlak voor de zomervakantie hebben wij een nieuwe onderwijsassistente kunnen benoemen. 
Haar naam is Celine Bougioukos. Zij komt bij ons werken op maandag, donderdag en vrijdag. Op de 
andere dagen volgt zij de PABO aan de Hogeschool Leiden. 
Aflopen week heeft zij meegelopen en vanaf volgende week wordt zij ingezet voor de ondersteuning 
op verschillende vlakken binnen de school. 
Wij wensen haar veel (werk)plezier bij ons op school! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  05-09 * 
Dinsdag  06-09 * 
Woensdag  07-09 * 
Donderdag  08-09 * 
Vrijdag  09-09 Verzending nieuwsbrief 03. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij gestart met het thema "Dierentuin". Wij hebben slangen geknutseld en olifanten 
van groot naar klein geplakt. De kinderen van groep 2 hebben gerijmd en zijn lekker met de letter i 
bezig geweest. 
Volgende week gaat onze aandacht vooral uit naar het cijfer 1 en ook herhalen wij de letter i, van ik, 
als letter van de week. 
Woensdag 7 september is juf Demi in groep 1/2B omdat juf Annemiek vrij geroosterd is voor ICT-
taken. 
Op donderdag 8 september komen de dieren van de "Swiffershoeve" bij ons op school.  
 
Heel fijn weekend en tot maandag. 
Groetjes, Juf Fabiola, juf Judy en juf Annemiek 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

Nieuwsbrief 02 
2022-2023 

 

 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2022- 2023 

De groepen 3: 
Wat is er weer goed gewerkt in groep 3! Wij zijn trots op onze kinderen. Afgelopen twee weken 
hebben wij de woorden ik, kim, en sim geleerd. De daarbij behorende letters i, k, m en s hebben wij 
ook leren schrijven. De nieuw geleerde letters krijgen de kinderen steeds in hun klik-klak-boekje. 
Hiermee leren ze steeds meer woordjes ontdekken en maken, die ze kunnen leggen op hun letterdoos 
of zelfs al schrijven. Als we de woordjes lezen, doen we dat zoemend. Als we ze schrijven (spellen) doen 
we dat door ze eerst te hakken en te plakken. Volgende week starten wij met kern 1. Met rekenen zijn 
wij bezig geweest met het tellen van hoeveelheden, het koppelen van getallen aan hoeveelheden, het 
vergelijken van hoeveelheden en het schrijven van de cijfers 1 tot en met 7. Vanaf komende week 
proberen wij ook voor het eerst te gaan werken in Gynzy op onze Chromebooks. Leuk! Donderdag 
kregen wij muziekles van Meester Wim, leuk hoor! 
Volgende week zijn de startgesprekken en zal de vragenlijst, die de kinderen naar huis hebben 
meegenomen, worden besproken. Mochten er nog naderhand bijzonderheden zijn, schroom niet om 
ons hierover even te mailen/contact over op te nemen. Zijn er allergieën die nog niet bekend zijn op 
school? Graag ook even doorgeven.  
 
Wij wensen iedereen een fijn weekend!  
De juffen van groep 3, Demi, Ruth, Danny en Hanna  
 

 
Groep 4: 
Wat gaat het snel. We zitten alweer twee weken in groep 4 en wat hebben we hard gewerkt. Met 
spelling zijn we bezig met het herhalen van de categorieën van groep 3. Volgende week gaan we 
beginnen met het zingwoord. Het hakwoord en het speciale hakwoord (worm) weten we nog goed. 
Voor taal krijgen de kinderen vrijdag huiswerk mee. Het zijn de woordenschat woorden die u met de 
kinderen op een leuke manier, zoals een memorie, kan oefenen. Maandag 12 september krijgen de 
kinderen hier een toets over. Genoeg tijd om te oefenen dus. En op school zijn we er natuurlijk ook 
volop mee bezig. Vrijdag hadden we een feestje omdat Eline zaterdag jarig is. Op naar week 3!  
Fijn weekend allemaal en tot volgende week tijdens de kennismakingsgesprekken.  
 
Groetjes juf Yvonne en juf Carla 
 

 
Groep 5: 
Deze week zijn er in groep 5 een aantal nieuwe dingen aan de orde gekomen. Onze eerste 
Geschiedenisles zit erop. Het thema is Jagers en Boeren. We hebben een filmpje gekeken en 
opdrachten gemaakt. Binnenkort gaan we de verwerking van de lessen op de computer doen. 
Met rekenen hebben we de tafel van 2 herhaald, dinsdag gaan we de tafel van 10 oefenen. Misschien 
is het goed om thuis nog even de geleerde tafels op te frissen. Dit kan op www.minipret.nl tafeltrainer. 
Het antwoord op de Grey of the Day was de blobvis. We hebben een foto hiervan ons ons schriftje 
geplakt. Volgende week krijgen we weer een nieuwe Grey of the Day mee naar huis! 
Met taal werken we aan het thema: Ziekenhuis. We leren veel over hoe het er in het ziekenhuis uitziet 
en hoe het er werkt. 
Volgende week spreken we veel ouders op school tijdens de kennismakingsgesprekken.  
Vandaag sturen we u via ParnasSys een PowerPointpresentatie met de werkwijze in groep 5 en andere 
relevante informatie. Leuk om met uw kind samen te bekijken! 
 
Goed weekend, 
Juf Ester, juf Nelleke en juf Lisanne 
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De groepen 6: 
Deze week zijn gestart met het eerste thema van taal. Het gaat over Amsterdam. De taal van de stad 
kent veel eigen woorden. We maken kennis met het Bargoens en het Jiddisch, bijvoorbeeld "mazzel" 
en "kapsones". 
Het eerste thema van Atlantis is "Voorbij de horizon". We gaan op zoek naar het land van Poent en 
lezen de verhalen over Hatsjepsoet. 
Tijdens de lessen van rekenen is er aandacht voor getallen tot 10.000, grote tafelsommen, handig 
rekenen en maten. 
Inmiddels hangt er een verjaardagskalender in de klas en is groep 6b gestart met het een nieuwe crea-
opdracht. Visjes voor op het raam! Groep 6a heeft een creatief samenwerkingscircuit gedaan (foto's 
staan in Parro). Dinsdag hebben we de huiswerkopdracht met het 'alles-over-mij tasje' gedaan. 
Iedereen had goed nagedacht over zijn spulletjes en hierdoor hebben we weer nieuwe dingen geleerd 
over elkaar. Donderdag heeft groep 6a de klassenkahoot gedaan. Hier zaten alleen nog wat foutjes in 
en er waren twee kinderen ziek dus die doen we later nog een keer.  
 
Huiswerk:  
- di 6 sept werkblad Getallenkennis. 
- tafels oefenen op eigen manier 
- (passende) gymkleding en schoenen mee op donderdag en vrijdag 
 
Fijn weekend en tot volgende week! 
Groetjes juf Bianca, juf Douwina en juf Dyonne  
  

 
Groep 7: 
En schoolweek 2 is alweer om. We begonnen deze week op maandag met muziekles van meester 
Wim. We hebben ritmes geklapt en met de boomwhackers. We zijn nu ook echt begonnen met de 
methodeboeken. We gaan het bij Atlantis over oude beschavingen hebben en lezen daarbij het boek 
van Dummie de mummie en de smaragd van de Nijl voor. Bij taal werken we over strips en zijn we de 
andere helft van een Donald Duck tekening aan het tekenen. Bij spelling herhalen we nog veel uit 
groep 6 en ook bij rekenen was het nog veel herhaling. Verder blijven we bezig met de sfeer in de 
groep. We doen tussendoor spelletjes voor de groepsvorming en hebben elkaar geïnterviewd om 
elkaar nog beter te leren kennen. Donderdag hebben we de eerste les van Kwink gedaan. Hierbij 
hebben we naar elkaars kwaliteiten gekeken. Op donderdag zijn er ook 2 heren van de ‘Lions’ langs 
geweest om uitleg te geven over de Vredesposter. Dit is een tekenwedstrijd waar wij aan meedoen 
met de groepen 7 en 8. Het thema dit jaar is: Laat je hart je leiden. Ook is het eerste huiswerk 
meegegeven. (Bijna) Elke dinsdag moet er iets ingeleverd worden, maar eerder mag natuurlijk ook.  
In de informatiebrief die vandaag ook verzonden is, kunt u alle info van groep 7 vinden. 
 
Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken met ouders én kind. Tot dan! 
 
Huiswerk: 
Di; inleveren huiswerkblad redactiesommen/persoonsvorm-onderwerp 
 
Fijn weekend, groetjes juf Marian, juf Anika en juf Mieke 
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Groep 8: 
We hebben deze week de eerste muziekles van meester Wim gehad, daar kwamen o.a. de 
muzieknoten aan bod en hebben we ritmes geklapt. 
Op vrijdag hebben de kinderen een huiswerkboekje gekregen. Dat huiswerk wordt iedere vrijdag 
gecontroleerd en samen nagekeken. We beginnen met werkwoordspelling. 
Aanstaande maandag komt bureau Halt in de klas met een les over ‘invloed van de groep’.  
Volgende week zijn de kennismakingsgesprekken, vult u ook nog even samen met uw kind het 
kennismakingsformulier in? 
Groep 8 heeft op maandag 12-09 een informatieavond. Inloop vanaf 19.15 uur, we starten om 19,30 
uur. We gaan het dan hoofdzakelijk hebben over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De 
bijbehorende informatie is inmiddels per mail naar u verzonden. 
Huiswerk: 
Donderdag 08-09: Engels woordjes les 1 leren 
Vrijdag 09-09: Huiswerkboekje, werkwoordpakket 1 maken, TT en VT 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 

 
De jarige(en): 
3 september Eline van Rhoon (2014) 4 
4 Lucas van Veen (2017) 1/2B 
5 Izabel van Es (2014) 5 
6 Neil de Koning (2015) 4 

 
 
 

 
 

 


