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Algemene informatie: 
 

50 jaar openbare school! 
In september 1972 werd de eerste 
openbare lagere school in Oude Wetering 
geopend. De school had nog geen naam en 
was gevestigd in een klein houten gebouw 
met twee lokalen aan de Weteringlaan. 
Vijf jaar later werd de nieuwbouw op het 
scholeneiland opgeleverd. Aanvankelijk 
alleen de openbare school en Gerardus 2 
(later De Schakel en nu De Klimboom). De 
Wegwijzer is iets later gebouwd. 
Volgende week vrijdag hebben we een 
verrassing voor de kinderen. 
Het 50-jarig bestaan van OBS Elckerlyc 
vindt plaats in 2025! 
 
Chromebooks voor thuis. 
Bij het begin van het nieuwe schooljaar heeft uw kind (groep 3 t/m8) een nieuw Chromebook voor het 
werken in de groep ter beschikking gekregen. 
De oude versie Chromebooks stellen wij voor een zacht prijsje ter beschikking voor thuisgebruik. 
Het betreft HP Chromebook TPN-Q151. Deze zijn vier jaar geleden op school in gebruik genomen en 
werken nog prima. Vanwege de schoollicentie ondersteuning heeft de school nieuwe Chromebooks in 
gebruik genomen. 
Vandaag is via ParnasSys een infobrief verstuurd. Hierin staat hoe u voor uw kind een Chromebook 
kunt bestellen. 
We hebben overigens ook een partij Chromebooks geschonken aan een school in Suriname! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

      
Weekagenda: 
 
Maandag  12-09 Informatieavond groep 8. 
Dinsdag  13-09 Teamvergadering na schooltijd. 
Woensdag  14-09 * 
Donderdag  15-09 Speelgoed mee groepen 1/2. 
Vrijdag  16-09 Verzending nieuwsbrief 04. 
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Bewegend leren 
Sinds vorig schooljaar zijn we op de Elckerlyc steeds meer bezig met bewegend leren. Alle kinderen 
hebben van nature veel behoefte om te bewegen en wij vonden het tijd worden om beweging wat 
meer in ons onderwijsprogramma op te nemen naast alleen de gymlessen. Bij deze hierover even 
wat korte informatie: 
Bij de kleuters is er altijd al wat meer ruimte voor beweging omdat zij ook veel buiten spelen en ook 
binnen vaak op een spelende/bewegende manier leren. Hier willen wij het komende jaar wat meer 
gaan letten op ‘bewust’ bewegen. Welke bewegingen zijn belangrijk voor de ontwikkeling en hoe 
kunnen wij dit meer aanbieden in ons onderwijsprogramma. Bewegen vóór het leren. 
In groep 3/4 zijn deze bewegingen vaak goed geautomatiseerd en gebruik je beweging bij het leren 
vooral om te ervaren. Hoe lang is precies een meter, welke vorm hebben de letters. Informatie 
komt beter binnen wanneer je iets voelt en ervaart. Dit is bewegen óm te leren. Hiernaast bewegen 
we ook graag tussen de lessen door zodat kinderen zich hierna weer wat beter kunnen 
concentreren of gewoon omdat het leuk en goed voor je is. 
In groep 5 t/m 8 bewegen we vooral bíj het leren. Een beweegdictee, tafels oefenen terwijl je jogt 
of springt, ervaren wat omtrek en oppervlakte is. Maar ook hier bewegen we graag tussendoor 
even of doen we een dansje. Het hoeft niet zo te zijn dat bewegen altijd heel druk is. 
Balansoefeningen bijvoorbeeld zijn erg goed en kunnen op een rustige manier worden uitgevoerd. 
Na het afronden van mijn opleiding als Coördinator bewegend leren, ga ik mij dit schooljaar 
inzetten om het bewegend leren te implementeren op de Elckerlyc en binnen de SSBA. Een klein 
voorbeeld is de wekelijkse beweegtip. Elke week deel ik een nieuwe tip, artikel of challenge 
waarmee collega’s gelijk aan de slag kunnen. Gewoon lekker doen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Anika van Egmond 
Leerkracht groep 7, Gedragsspecialist, coördinator bewegend leren 
 

                                                                                                                       
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij verdergegaan met het thema "Dierentuin". Wat fijn dat er zoveel dierenknuffels zijn 
meegenomen, hierdoor hebben wij onze eigen dierentuin in de groep gemaakt. Ook hebben wij 
hokken gebouwd waar de dieren in pasten. Het spelletje "Wie ben ik?" was ook zeer favoriet, de 
kinderen werden gestimuleerd om na te denken welke vragen ze moesten stellen om achter het dier te 
komen. Voor de rest hebben wij hele leuke dieren gekleid en mooie dieren getekend. Op de 
kralenplank heeft groep 2 een giraffe gemaakt.  
Afgelopen donderdag zijn de dieren van de Stichting Swiffers Hoeve op bezoek geweest. Het was een 
dolle boel en de kinderen hebben er erg van genoten. 
De letter van de week is de z van zebra. Leuke activiteiten voor thuis kunnen zijn: 
de z in de zandbak schrijven, een zandkasteel maken en spring zeven keer op en neer. 
Jullie zouden ook in het zwembad kunnen zwemmen. 
Het cijfer van de week is de 2.  
Op dinsdag 13 september hebben wij voor de eerste keer muziek van de muziekjuf.  
Op woensdag 14 september is juf Demi in groep 1/2B want dan geniet juf Annemiek van haar vrije 
dag. 
Op donderdag 15 september mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen, wilt u geen 
kwetsbare, kleine dingen meegeven. 
Op vrijdag 16 september is er geen kleutergym maar gaan wij op een andere manier bewegen. 
 
Fijn weekend allemaal! 
De kleuterjuffen 
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De groepen 3: 
Het ritme begint er al lekker in te komen bij de kinderen, het alleen naar binnen gaan gaat prima en 
ook het spelen op het grote plein is erg gezellig al blijft het soms best nog wel eens spannend. 
We zijn gestart met kern 1 van VLL (veilig leren lezen) en we hebben de 
letters p van kip en aa van aap geleerd. Met deze nieuwe letters kunnen we al best veel woorden 
maken.  
Omdat we nu het woordje kip en aap kunnen lezen en schrijven hebben we ook nog eens een kip/ aap 
geknutseld in de klas. Knap hoor! Binnenkort krijgen de kinderen de kip of aap mee naar huis. 
Ook hebben de kinderen een oefenboekje veilig en vlot mee naar huis gekregen, elke dag 5 minuutjes 
oefenen zou heel fijn zijn!  We hebben het cijferboekje 1 t/m 10 leren schrijven, gerekend op de 
chromebooks en in ons werkboek.  
Fijn om zoveel ouders gesproken te hebben tijdens de kennismakingsgesprekken, we zijn ook altijd 
bereikbaar via Parro of via de email als u alsnog iets kwijt wil of wil vragen. 
 
Fijn weekend,  
De juffen van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Deze week een kleine samenvatting van onze derde week in groep 4. Dinsdag zijn we begonnen met 
het tutorlezen. Een aantal kinderen bleef in de groep op samen met de kinderen van groep 7 te werken 
in Bouw. Andere kinderen gingen naar het lokaal van groep 7 om daar met hun tutormaatje te gaan 
lezen. Dan was er ook nog een aantal kinderen dat in het stilte lokaal lekker zelf ging lezen. Een leuke 
start van de dinsdag. Wat zie je eigenlijk een hoop getallen om je heen en waar staan ze voor? 
Bijvoorbeeld huisnummers, hoe hard mag je rijden, hoeveel jaar, welk gewicht? enz. Een getallen 
dictee en een getal lopen hoorde ook bij de oefeningen van deze week. Een grote stap is 10, een kleine 
stap 5 en een hup een. Donderdag hebben we vrolijke zonnebloemen geknutseld en ze gezellig op het 
raam geplakt. Het was fijn om met u kennis te maken en even over de voor ons belangrijke 
eigenschappen van uw kind te praten.  
 
Allemaal een fijn en gezellig weekend. Groetjes van juf Yvonne en juf Carla. 
 

 
Groep 5: 
Deze week hebben we met Taal geleerd hoe je informatief antwoord kunt geven. Het antwoord is 
goed als het nuttig is en duidelijk. De vragensteller moet het snappen. 
Met spelling oefenen we de eerder geleerde categorieën. Bijvoorbeeld het Eer-oor-eur woord en het 
langermaakwoord. Dat ging al best goed! 
Met Kwink hebben we gesproken over de regels in de klas en de regels op het plein. We hebben samen 
gekozen welke regels we belangrijk vinden, deze hangen in de klas. Het lukt steeds beter om ons aan 
deze afspraken te houden, dat is fijn! 
Volgende week vrijdag vervalt de gymles. Het is wel handig als de kinderen makkelijk zittende kleding 
dragen. 
 
Goed weekend, 
Juf Ester, juf Lisanne en juf Nelleke 
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De groepen 6: 
Deze week lezen we tijdens de lessen van Atlantis over de Vikingen die op rooftocht gaan. Ook lezen 
we over de avonturen van Marco Polo. De lessen van rekenen gaan onder andere over 
verhoudingstabellen. We verdelen zogenaamd taarten. En we leren wat een vierkante centimeter is. 
We herhalen tijdens spelling de eer-oor-eur woorden, de aai-ooi-oei woorden en de 
langermaakwoorden. 
Les 3 ging als huiswerk mee om te herhalen. We horen tijdens de les van taal het verhaal van Anna, de 
dienstmeid en we schrijven zelf het slot. We gaan ook verder met de woordenschat van taal en leren 
woorden zoals: de heling, de eengezinswoning, de cultuur en de criminaliteit. 
De les van Blits ging over Ari die op saxofoonles wilde. Leuk dat we ook een echte saxofoon in de klas 
konden bewonderen. 
Groep 6a heeft zelf muziek gemaakt, maar met voorwerpen. Ook hebben we verhaalsommen extra 
geoefend en blindemannetje gespeeld. Er was een hoop vertrouwen, fijn! 
Groep 6b heeft de klas versierd donderdag voor juf Douwina's 60e verjaardag. Nog bedankt voor de 
mooie tekeningen die jullie hebben gemaakt! We hebben nog wat extra spelletjes gedaan en jullie 
kregen iets lekkers. 
 
Huiswerk:  
- dinsdag 13 september werkblad spelling. 
- tafels blijven oefenen 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne, juf Bianca en juf Douwina. 
  

 
Groep 7: 
Wat fijn om deze week met alle kinderen en ouders kennis te maken tijdens de gesprekken. Heeft u 
toch nog aanvullingen, een mailtje of een Parrootje is altijd goed. 
 
We hebben deze week 1000 gedobbeld om het cijferend optellen te herhalen. Leuk om te horen dat 
een aantal kinderen dit ook thuis heeft gespeeld. Ook hebben we tutor gelezen met groep 4, 
sommigen werken dan met de kinderen aan het computerprogramma Bouw. Het ging echt super 
goed. Elke dinsdagochtend starten wij de dag hiermee. We hebben de woordbenoeming geoefend 
door in het ondersteuningslokaal op zoek te gaan naar strookjes met woorden en deze in de goede 
categorie te plaatsen. Veel Donald Duck tekeningen hangen al in ons lokaal en ook zijn we gestart met 
het maken van de vredesposter. Op donderdag was Mirke bij ons in de klas. Zij is het zusje van juf 
Anika en heeft het syndroom van Down. Mirke vond het erg gezellig in de klas en ook de kinderen 
vonden het erg leuk om met haar te werken en te spelen. 
 
Huiswerk: 
Di 13 sept; inleveren huiswerkblad topo/rekenen 
 
Fijn weekend 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     5 

Nieuwsbrief 2022- 2023 

Groep 8: 
Deze week waren de kennismakingsgesprekken. Wat fijn dat we veel kinderen op deze manier wat 
beter konden leren kennen. Volgende week maandag 12-09 is onze informatieavond over de 
verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Inloop vanaf 19.15 uur, we starten om 19.30 uur. We hopen 
u wat extra informatie te kunnen geven. 
We hebben de eerste toets voor Engels gemaakt, dat ging prima! En bureau Halt is in de klas geweest, 
met een les over groepsdruk. 
Ook zijn we nu in de klas bezig met de tekening voor de Vredesposterwedstrijd. Het thema is “Laat je 
hart leiden”. Vanaf eind volgende week mogen ze deze tekening thuis afmaken. 
Huiswerk: 
Vrijdag 16-09: Werkwoordpakket 2 in het huiswerkboekje 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
 

De jarige(en): 
 

10 september Amy Kiers (2013) 6 A 
12 Taha Altamro (2009) 8 
14 Manou Kuijt (2012) 7 
15 Jari Mosselman (2014) 5 

 
 
 
 
 

 
 

 


