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Algemene informatie: 
 

Kindcentrum Noord 
In de bijlages vindt u o.a.  weer een nieuwsbrief met nieuws over het proces van Kindcentrum Noord. 
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor een themamarkt over Sportpad en projecten in Oude 
Wetering.  Tevens zijn er twee data gepland voor ouderbijeenkomsten, waarin we ouders verder 
informeren over proces en inhoud van Kindcentrum Noord.  
Een officiële uitnodiging voor de ouderbijeenkomsten met tijd en plaats volgt te zijner tijd. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  10-10 * 
Dinsdag  11-10 Boekenmarkt. 
Woensdag  12-10 * 
Donderdag  13-10 * 
Vrijdag  14-10 Afsluiting Kinderboekenweek. 

Verzending nieuwsbrief 08. 
 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Inmiddels zijn wij volop met het thema Gi-ga-groen bezig. Nadat wij het bos goed hebben bestudeerd 
zijn wij overgestapt op de moestuin. De kinderen hebben mooie slakken van klei gemaakt, tuinen 
getekend met wasco en herfstwoorden gestempeld. 
Ook hebben wij een bezoek gebracht aan de groentekraam. Dat was zeer leerzaam. 
Volgende week gaan wij aandacht besteden aan water. Dit heb je nodig om te groeien maar ook de 
cyclus van regen komt aan de orde.  
De letter van de week is v van vis en het cijfer van de week is 4.  
Op woensdag 12 oktober staat juf Demi voor groep 1/2B. 
Deze week is Lucy begonnen in groep 1/2B, wij wensen haar veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
Fijn weekend allemaal. 
 
De kleuterjuffen 
 

 
 
 
 

 

 

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

 

 

Nieuwsbrief 07 
2022-2023 

mailto:de.elckerlyc@ssba.net


                                                                     2 

Nieuwsbrief 2022- 2023 

De groepen 3: 
Woensdag was de start van de Kinderboekenweek en werden de kinderen verrast met een andere juf, 
die ging voorlezen. Wat zag iedereen er ook GI-Ga-Groen mooi uit zeg! 
Afgelopen donderdag gingen de groepen 3 ook mee naar de bibliotheek waar Saskia van Kempen 
(leesconsulent) ging voorlezen en werd het belang van lezen op een speelse manier uitgelegd. Na het 
lezen voerden ze een gesprekje met de kinderen over leuke boeken die geschikt zijn om te oefenen met 
lezen. 
Tussendoor hadden we lekker veel beweegtussendoortjes in de klas rondom het thema GI-Ga-Groen. 
Rol jezelf op zoals een slak in zijn huisje of swing met je armen zoals een octopus. Kortom Gi-Ga-Groen 
brengt een gezellig sfeertje in de klas. 
De kinderen mogen hun lievelingsboek meenemen om te laten zien in de groep, wel fijn als de naam 
erin staat. 
Volgende week vrijdag sluiten we de (kinderboeken)week af met een leuke toneeldag en laten we een 
dansje op het podium zien. We gaan volgende week dus nog even flink oefenen.  
Deze week hebben we ook al bijna kern 2 afgerond en sluiten we het af met een letter- en leestoets. 
Het zou fijn zijn als u met uw kind nog even wilt oefenen in het meegegeven oefenboekje van kern 2. 
Volgende week gaan we starten met kern 3. De informatiebrief over deze kern zult u volgende week 
via de email ontvangen.  
Met rekenen zijn we begonnen aan het nieuwe blok en zijn we begonnen met" echte" sommen te 
maken. Hoeveel mensen stappen in en uit de bus?  
 
Fijn weekend! 
Groetjes de juffen uit groep 3 
 

 
Groep 4: 
Afgelopen woensdag hebben we een gezellige opening van de Kinderboekenweek gehad. De 
leerkrachten gingen allemaal in een andere groep voorlezen. Onze juf van groep 3, juf Danny, kwam 
bij ons voorlezen uit het boek Johannes de Parkiet. Het is een boek met een boodschap. Hoe ga er mee 
om als je ineens niet meer alleen in een kooitje zit maar hem moet delen met een heleboel andere 
vogels die van je water drinken en je zaad opeten? Wat zagen jullie er allemaal groen uit! Leuk hoor! 
Het liedje en dansje van kinderen voor kinderen Gi Ga Groen zit er al goed in. Aanstaande maandag 
komt meester Wim weer een muziekles voor ons verzorgen. Na een tweede verkiezingsronde kwamen 
Fedde en Bodi als de vertegenwoordigers van onze groep in de kinderraad naar voren. Dus heb je 
leuke ideeën of zit je ergens mee laat het ze weten. Marleen, de moeder van Maud, is onze 
klassenouder dit schooljaar. Lukt het met het oefenen van de woordenschatwoorden? Volgende week 
hebben we een paar feestjes om naar uit te kijken. Gezellig! Nog iets leuks. Woensdag komt er een 
huisdier bij ons in de groep. Welk dier zal het zijn? Voor een knutsel hebben we een oud boek nodig. 
Zou u die aan u kind mee willen geven? Hopelijk gaat het ons lukken om er een egeltje van te vouwen. 
Alvast bedankt!   
 
Allemaal een fijn weekend, groetjes juf Yvonne en juf Carla 
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Groep 5: 
Deze week is de Kinderboekenweek van start gegaan. We hebben gepraat over de bekroonde boeken, 
over het werk van een schrijver en we waren natuurlijk passend gekleed! 
De komende week gaan we ook nog veel aandacht aan kinderboeken besteden. 
Ester heeft gemaild welke tafel uw kind voor dinsdag moet oefenen. Fijn dat het bij de meeste 
kinderen al zo goed gaat! 
Maandag staat er weer een leuke muziekles van meester Wim op het programma. De kinderen doen 
altijd enthousiast mee, we kijken er naar uit! 
Maandag is ook de toets van Natuur. De kinderen hebben een boekje en de samenvatting mee naar 
huis gekregen. Veel succes met leren! 
Huiswerk: 
Maandag 10 oktober: Toets Natuur. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep5. 
 

 
De groepen 6: 
Op woensdag zijn we gestart met de Kinderboekenweek. Het thema is "Gi-ga-groen". We mochten in 
gi-ga-groene kleding naar school komen. We zijn de ochtend gestart met de gi-ga-grote "juffenwissel". 
In iedere groep kwam een juf uit een andere groep om voor te lezen! Daarna deden we in groep 6b 
nog een aantal gi-ga-groene proefjes in de kring. In groep 6a hebben we donderdag een gi-ga-groen 
loopspel gedaan buiten. 
Tijdens rekenen hebben we gewerkt met oppervlakte en omtrek. We hebben onder andere gemeten 
hoeveel vierkante meter vloerbedekking er nodig is voor één klaslokaal. En we leren wat het verschil is 
tussen oppervlakte en omtrek. De grammaticales van spelling ging onder andere over het 
hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord. 
Inmiddels zijn de kinderen voor de Kinderraad van groep 6a bekend. Het zijn Jort en Fiene geworden. 
Veel succes! 
Volgende week vrijdag is er toneel en sluiten we de Kinderboekenweek weer af. We zijn al druk aan 
het oefenen. Groep 6a gaat hier volgende week ook mee aan de slag. 
Vrijdag hebben de juffen en meesters een studiedag. Dan zijn jullie vrij. 
 
Huiswerk: 
 Dinsdag 11 oktober werkblad rekenen en spelling. 
 
Fijn weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Dat was een korte week, waarin weer hard gewerkt is. Elke dinsdag is juf Sigrid bij ons in de groep en 
zij gaat steeds meer lessen geven.  We zijn van start gegaan met het taalthema Familie, de eerste 
geboortekaartjes en geboorteknuffels staan al op onze thematafel. 
Woensdag heeft juf Annemiek voorgelezen uit Gruwelijke rijmen tijdens de opening van de Gi-Ga-
Groene-Kinderboekenweek, erg leuk dat er zoveel kinderen in het groen waren gekomen. De winnaar 
van de voorleeswedstrijd is geworden: Hanen! Zij mag dinsdag door naar de volgende ronde! De 
komende dagen staan veel lessen in het thema van de Kinderboekenweek en dinsdag is natuurlijk de 
kinderboekenmarkt bij ons op school. Leuk als je boeken wilt verkopen en/of je geld meeneemt om 
boeken te kopen. Vrijdag sluiten wij de Kinderboekenweek af op het toneel met een gi-ga-gigantisch 
optreden. 
Ook hebben we met elkaar besproken hoe het hoort in de whatsappgroep, samen zorgen we ervoor 
dat iedereen WhatsHappy blijft! Fijn als u thuis het hier ook over wilt hebben. 
Huiswerk: 
Di: inleveren huiswerkblad Kinderboekenweek 
De vredesposter moet uiterlijk 17 oktober ingeleverd worden. 
 
Geniet van het extra lange weekend 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
We zijn helemaal in de ban van de Kinderboekenweek. We kwamen in het groen op school, hebben 
een voorleeswedstrijd gehouden, die werd gewonnen door Taha en de boekenbeurten zijn begonnen.  
Ook hebben we boekenleggers gemaakt en bruine bonen geplant. Op het schoolplein hebben we een 
Zweeds loopspel gedaan over de Kinderboekenweek. 
De Kinderpostzegelactie liep deze week ten einde. Wat een inzet hebben de kinderen getoond! 
Sommigen werden echt fanatiek! En dat allemaal voor het goede doel! Prachtig! 
Boekenbeurten: 
Maandag 10-10: Dean, Faya 
Dinsdag 11-10: Lynn, Skay 
Woensdag 12-10: Jace, Caelen 
Donderdag 13-10: Wick, Manou 
Vrijdag 14-10: Floris, Tycho 
Huiswerk: 
Vrijdag 14-10: Huiswerkboekje, werkwoordpakket 3, voor- en achterkant 
 
Fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
8 oktober Stefan van Ruijven (2015) 3 B 
9 Jake Wesselman (2014) 4 
9 Mike Wesselman (2014) 4 
11 Indy Plak (2015) 4 
11 Dane du Prie (2011) 7 
12 Hanen Altamro (2012) 7 
13 Mahir Ali Hussen (2015) 3 A 
14 Lynn van Beek (2017) 1/2A 

 

 
 

 


