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Algemene informatie: 
 

Schoolontbijt. 
Volgende week vrijdag vindt het Nationaal Schoolontbijt plaats. Meer informatie vindt u in de bijlage. 
COVID-testen. 
Mocht u behoefte hebben aan een setje tests, dan kun u die bij mij aanvragen via 
de.elckerlyc@ssba.net o.v.v. de naam en het groepsnummer van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

      
MR terugkoppeling ouderenquête 2022. 
Een aantal weken geleden is met de nieuwsbrief de terugkoppeling van de ouderenquête 
meegestuurd. Dit was een samenvatting van de uitkomsten uit de enquête. De MR heeft de 
uitgebreide uitkomsten teruggekoppeld gekregen en heeft de bijzondere punten hieruit besproken 
met de directeur. 
Over het algemeen komt de Elckerlyc redelijk vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde en de 
gemiddelde scores van de andere SSBA-scholen uit de enquête.  
Belangrijk om te vermelden is dat de lijst met positieve punten vele malen langer was als de 
negatieve punten die benoemd zijn door ouders. 
Uit de enquête kwamen een aantal punten naar voren die we eruit willen lichten.  
 
Ten eerste is dat dat ouders minder positief waren over het toezicht op het plein tijdens de pauzes. 
De school heeft hier actie op ondernomen en de pauzes opgedeeld, waardoor er minder kinderen 
tegelijk pauze hebben en hierdoor dus makkelijker toezicht te houden is. 
 
Het tweede punt dat we eruit willen lichten is de staat van het schoolgebouw. Door de aanstaande 
nieuwbouw wordt alleen het noodzakelijke onderhoud gepleegd aan het gebouw en dat zie je terug. 
Als MR bespreken we dit onderwerp iedere vergadering en houden we ook in de gaten dat de school 
wel een plek blijft die prettig is voor de kinderen en ook voor de leerkrachten. Zij leren en werken hier 
immers nog dagelijks.   
 
Het derde punt dat we willen benoemen is dat ouders aangeven dat er vanuit school weinig 
activiteiten georganiseerd worden waar ouders bij betrokken zijn. Dit heeft uiteraard te maken 
gehad met de periode waarin de Coronamaatregelen golden. Inmiddels zijn ouders weer van harte 
welkom in de school en om te helpen bij allerlei activiteiten.  
 
MR OBS Elckerlyc, 
Annelies Castelein 
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Muzikant(en) gezocht! 
Onze inmiddels beroemde “Vader-Kerstband” is op zoek naar enthousiaste muzikanten. 
Wij zoeken: muzikale vaders op accordeon, gitaar, bas, triangel of een Citar, maakt niet uit, zang 
en drums hebben we.  
Graag melden bij Dennis Loos via bwpdennisloos@gmail.com.  
Kom je ons versterken? Dan zorgen we met elkaar weer voor een heerlijke omlijsting van de 
kerstviering op de Elckerlyc! 
 
Groetjes Dennis Loos  
 

                                                                                                                      
Weekagenda: 
 
Maandag  07-11 Jaarlijks bezoek Bureau Leerrecht (Voorheen: Bureau Leerplicht). 
Dinsdag  08-11 Teamvergadering na schooltijd. 
Woensdag  09-11 * 
Donderdag  10-11 * 
Vrijdag  11-11 Nationaal Schoolontbijt. Aanvang: 8.30 uur. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Wat was het leuk om iedereen weer te zien na een heel fijne herfstvakantie! Er was veel bij te praten 
en de kinderen vonden het gezellig om weer met hun vrienden te kunnen spelen.  
Halverwege de ochtend zagen de kinderen opeens een heksenbezem met heksenhoed in de klas…huh 
hoe kan dat nou? 
Het thema ‘heksen’ werd opgestart. We hebben deze week met kleuren getoverd, gerijmd, een 
toverschilderij gemaakt en een toverketel waar sterren uitkwamen. Verder hebben we heerlijk fijn zelf 
een heksje kunnen spelen met heel veel verschillende toverspreuken.  
De stagiaires waren er afgelopen week, 3 dagen maar komende week zijn ze er weer alleen op 
dinsdag. 
Het was jammer dat de toneelvoorstelling niet doorging maar misschien dat het op een ander tijdsstip 
toch nog voor ons opgevoerd gaat worden. We wachten het maar af.  
De letter van de week is nog de s van spannend en het cijfer van de week is nog de 5. 
Woensdag 9 november staat juf Demi in groep 1/2B omdat juf Annemiek naar een cursus is. 
Vrijdag 11 november is het Schoolontbijt, meer informatie hierover komt nog. 
We wensen Mason en Baya een hele fijne tijd bij ons op de Elckerlyc, ze zijn deze week begonnen in 
groep 1-2 B.  
 
Tot slot wensen we iedereen een heel fijn weekend en tot maandag! 
Groeten, leerkrachten van groep 1/2. 
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De groepen 3: 
Na een heerlijke herfstvakantie hadden we meteen een "'te gekke haren dag" te pakken! We hebben 
mooie kapsels voorbij zien komen. De letter 'h' zit er nu goed in hoor! 
Dit was ook de laatste letter van kern 3 en hebben wij deze week de toets afgenomen. Vrijdag zijn we 
gestart met kern 4 en heeft u via de email de informatie ontvangen over deze kern. De kinderen 
krijgen opnieuw een oefenboekje mee naar huis om thuis extra te oefenen met de nieuwe aangeboden 
leerstof. 
Met rekenen zijn we alweer in de laatste week van blok 3 bezig met klokkijken hele uren en structuren 
van het rekenrek. Volgende week zal de toets van rekenen worden afgenomen. 
Volgende week vrijdag (11 november) hebben wij het nationaal Schoolontbijt op school en de kinderen 
mogen dan in hun Pyjama's/onesies komen! 
We starten het ontbijt om 8.30 uur dus de kinderen hoeven hiervoor niet eerder naar school te komen. 
Er wordt voor iedereen een heerlijk, gezond ontbijt verzorgd. De kinderen nemen zelf een bakje, bord, 
beker en bestek voorzien van naam en in een plastic tas mee naar school. Er wordt zoveel mogelijk 
rekening gehouden met dieet, geloofsovertuiging en allergieën maar bij twijfel kunt u het best even 
contact opnemen met ons. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van het 
Nationaal Schoolontbijt www.nationaalschoolontbijt.nl 
 
Fijn weekend, 
De leerkrachten van groep 3 
 

 
Groep 4: 
Na een lekkere Herfstvakantie zijn we meteen aan de slag gegaan met een toets van Atlantis 
(begrijpend lezen). Dat je goed op moet letten tijdens de les merkte we bij vraag 17. Want wie was 
nou ook alweer de schrijver van het boek Superjuffie op kamp? We lezen uit dit boek voor en hoort bij 
de methode. Het nieuwe thema van Atlantis is 'eet smakelijk'. Met schrijven mochten we deze week 
voor het eerst met pen schrijven. We hebben heel goed ons best gedaan en nu mogen we alles met 
pen schrijven. Maandag beginnen de uitzendingen van het Sinterklaas journaal. We gaan hier in de 
groep ook naar kijken. Voor de meeste kinderen uit de groep een leuke maar vaak ook spannende tijd. 
Er komt een moment dat de kinderen gaan twijfelen. Voor de een is dit eerder dan voor de ander. Dat 
moment hebben we niet altijd zelf in de hand. Zullen we er samen proberen voor te zorgen dat het 
Sinterklaasfeest in groep 4 groots gevierd kan worden? Heeft u HET verteld. Laat de kinderen dan 
plechtig beloven. "Ik ken het verhaal maar dat vertel ik zeker niet aan allemaal". Meester Wim komt 
dinsdag weer een muziekles voor ons verzorgen. Deze week hebben we twee verjaardagen om te 
vieren. Gezellig! Fedde en Bodi hebben afgelopen woensdag een vergadering met de Kinderraad 
gehad. In de groep hebben ze aan de kinderen gevraagd hoe ze het nu vonden gaan met de pauzes. De 
meeste kinderen vonden het zo wel lekker rustig ook al zat er ook een nadeel aan. Het niet meer 
kunnen spelen met oudere vrienden/vriendinnen en broers /zussen. Verder willen ze in de groep een 
ideeën bus neerzetten.  Floor en Bodi zijn meteen aan het knutselen geslagen en nu staat er een mooie 
bus. Laat de ideeën maar komen. Vrijdag is het Nationaal Schoolontbijt de kinderen mogen dan in 
pyjama naar school komen. En natuurlijk met een lege maag.  
In verband met het Nationaal Schoolontbijt komt de gym van vrijdag te vervallen. Zie voor verdere 
informatie over het Schoolontbijt het algemene stukje hierover in de Nieuwsbrief.  
 
Allemaal een fijn weekend groetjes juf Yvonne en juf Carla 
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Groep 5: 
Deze week zijn we gestart met het nieuwe thema van taal: De Dierentuin. We maken kennis met het 
thema, we leren nieuwe woorden rond het thema, 
We gaan aan de slag met informatieborden en we ontdekken hoe een schriftelijke reactie op een 
oproep in elkaar zit. We zijn enthousiast gestart! 
Met grammatica hebben we het bijvoeglijk naamwoord geleerd. Ook hebben we de 
Klankgroepenwoorden van de a-lijst nog een geoefend. Dit zijn bijvoorbeeld de woorden salade en 
kadetjes. 
Volgende week gaan we ook weer verder met het oefenen van de tafels. U heeft daar een mail over 
ontvangen van juf Ester. 
Vrijdag 11 november gaan we gezellig ontbijten op school. Leest u even het algemene stukje in de 
nieuwsbrief? De gymles vervalt op deze dag. 
 
We wensen iedereen een goed weekend toe, 
Juf Ester en juf Nelleke 
 
Huiswerk: 
Dinsdag: Toets van Aardrijkskunde. 
                Tafels oefenen. 
Vrijdag: Schoolontbijt! 
 

 
De groepen 6: 
De afgelopen week hebben we de toetsen van rekenen en spelling gemaakt van blok 2 en moeilijke 
doelen herhaald. Tijdens de laatste lessen van het eerste thema van Atlantis "Voorbij de horizon", 
gaan we op reis naar de maan. We lezen over de ruimtehond Laika, over Joeri Gagarin en over 
gewichtloosheid. En we vragen ons af: "Is er leven op Mars?" 
We hebben op school nog een keer de deeltafels herhaald. We kregen steeds een minuutje om zoveel 
mogelijk sommen te maken. Dat kunnen jullie thuis ook doen. Kijk op www.sommenmaker.nl 
Tijdens de les over natuur bedenken we wat goed is om je in te zetten voor de natuur en wat zijn nou 
eigenlijk milieuactivisten? 
Ook lezen we over de "opruimers in de natuur". Volgende week zijn "Schimmels en Paddenstoelen" 
aan de beurt. Leuk om een keer naar het bos te gaan. Daar vind je op dit moment veel paddenstoelen. 
Tijdens de verkeersles hebben we aandacht besteed aan voorsorteren en veilig afslaan. 
In groep 6b was deze week ook aandacht voor het schrijven van een "pakkende titel" en bijschriften. 
Dit kwam aan de orde tijdens onze lessen van taal (Pronkstukken). In groep 6a hebben we een begin 
gemaakt aan het bijschrift van ons eigen pronkstuk. Knap gedaan allemaal!  
Volgende week vrijdagochtend is het Schoolontbijt. Lees ook het algemene stukje hierover in de 
nieuwsbrief, dan weet je wat je mee moet nemen! 
 
Vrijdag hebben jullie het kopieerblad met daarop de datum en de info over je boekenbeurt mee naar 
huis gekregen. Bewaar het goed en zijn er vragen, stel ze gerust aan de juffen. Alvast succes met lezen 
en voorbereiden! 
 
Huiswerk:  
Groep 6a: dinsdag 8-11 Topo toets Noord-Nederland 
Groep 6b: dinsdag 8-11 Signaalwoorden (herhaling) Atlantis. 
We hebben de tekst van het werkblad op school al een keer gelezen.    
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Een weekje herfstvakantie vliegt om! Aan de verhalen te horen heeft iedereen genoten van dit weekje 
vrij. Nu op naar de periode van sint en kerst. De afgelopen week hebben we de rekentoets van blok 2 
gemaakt en veel geleerd over de Inca's tijdens de Atlantislessen. Ook hebben we een nieuwe 
spellingscategorie geleerd; de militair-woorden. Ook zijn we begonnen met het ontwerpen van 
verschillende verdiepingen voor de boomhut van groep 7. Vandaag hebben we een indeling gemaakt 
voor de boekenbeurten. De eerste boekenbeurt is op maandag 21 november. De kinderen hebben 
hierover een informatieblad mee naar huis gekregen met de datum waarop zij de boekenbeurt 
hebben. 
Vanmiddag is om 16 uur de prijsuitreiking van de vredesposterwedstrijd in het gemeentehuis. Zal 1 
van onze posters gewonnen hebben? Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Vrijdag 11 nov is het Nationaal Schoolontbijt. Je mag die dag in je pyjama/onesie naar school komen. 
Handig als je donderdag al BBBB meeneemt naar school (bord, beker, bestek, bakje). Thuis ontbijten is 
die dag dus niet nodig. 
 
Huiswerk: 
Ma; aardrijkskundetoets H1 
Woe: taaltoets Familie en meenemen spullen boomhut 
 
Fijn weekend! 
Juf Marian en juf Anika 
 

 
Groep 8: 
We hopen dat iedereen lekker uit heeft kunnen rusten in de herfstvakantie.  
Op maandag 31-10 zijn we aan de slag gegaan met Halloween activiteiten, zoals een Zweeds loopspel, 
een tekening en een verhaal gemaakt over Halloween. 
Daarnaast hebben we inmiddels ook toetsen van rekenen, Blits, aardrijkskunde en natuur gemaakt. 
Er komt op dit moment veel info binnen over de middelbare scholen en wanneer je ze kunt gaan 
bezoeken. We doen ons best om alles zoveel mogelijk aan u door te geven. 
De indeling voor de (voorlopige) adviesgesprekken staat gepland en is ook op papier meegegeven aan 
de kinderen. Komt een tijd of dag u niet goed uit, dan kunt u altijd even met iemand ruilen. Geef dat 
dan wel even aan ons door. 
De moeder van Jace, Tamar, is in de klas op bezoek geweest om iets te vertellen over het voortgezet 
onderwijs. Ze maakte de kinderen duidelijk dat ze zelf moeten bedenken wat ze belangrijk vinden aan 
hun nieuwe school. Is dat bijv. de sportafdeling, of juist de begeleiding voor dyslexie.  
De prijsuitreiking van de Vredesposterwedstrijd is vanmiddag, in het gemeentehuis, om 16 uur. Publiek 
is van harte welkom! We duimen voor Matthijs, Lynn en Manou! 
Huiswerk: 
Dinsdag 08-11: Taaltoets thema 2, woordenschat leren 
Donderdag 10-11: Engelse woordjes les 5 leren. 
Vrijdag 11-11: Huiswerkboekje werkwoordpakket 5, voor- en achterkant 
 
Fijn weekend! 
De juffen 
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Gezocht: Enthousiaste ouders voor de ouderraad! 
 
Wat doen we? 
Samen met leerkrachten en ouders zorgen wij ervoor dat uw kind een 
leuke schooltijd heeft. Leren is en blijft de basistaak van de school, maar 
ook activiteiten eromheen maken dat de basisschool voor u en uw kind 
een onvergetelijke tijd wordt. Dat is veel werk en daarom hebben wij 
ook uw hulp nodig! 
 
Wie zijn wij? 
De ouderraad bestaat uit - bij voorkeur - tenminste 7 ouders en twee leerkrachten. We vergaderen 
5-6 keer per jaar en bedenken daar de inhoud van de activiteiten en evalueren de afgelopen 
periode. Met de opbrengen ontvangen uit de vrijwillige schoolbijdrage maken wij de activiteiten 
mogelijk. 
 
Verder levert de ouderraad ook de voorzitter, penningmeester en secretaris voor de stichting 
vrienden van de Elckerlyc, waar we ieder jaar de begroting mee maken en deze uiteraard 
zorgvuldig in de gaten houden. 
 
Wat doe je als lid van de ouderraad? 
Het belangrijkste als lid van de ouderraad is dat je enthousiast en af en toe op een doordeweekse 
dag beschikbaar bent. Wij organiseren altijd samen en in overleg met school activiteiten als, 
Kinderboekenweek, Nationaal Schoolontbijt, Sinterklaas, Kerst, nationaal Schoolontbijt, 
Koningsspelen en afscheid groep 8. Belangrijk is te weten dat je het nooit alleen hoeft te doen! Je 
kunt altijd een beroep doen op één of meerdere leden van de ouderraad. Verder verdelen we de 
werkdruk over de verschillende leden. 
 
Wat bieden we jou? 
Een leuk team enthousiaste ouders die met elkaar de schouders eronder zetten. Je bent nog meer 
betrokken bij de school van je kind(eren). Eén maal per jaar gaan we met elkaar een hapje eten. 
Dus een gezellige groep mensen die zich inzet voor de kinderen op de school. 
 
Lijkt het je wat? 
Stuur ons dan een email en we maken snel een 
afspraak om één en ander mondeling toe te lichten. 
Wij hopen op enthousiaste reacties! 
  Met vriendelijke groeten, 
Esther, Elsa, Merel, Stephanie, Jessica, Miranda en 
Irma  ouderraad.elckerlyc@ssba.net 
 

 
De jarige(en): 
5 november Job Hoogenboom (2016) 1/2A 
5 Noor Struive (2012) 6 B 
6 Rijk Hofman (2011) 8 
7 Bo June Keijzer (2016) 3 B 
7 Floor Ouwerkerk (2012) 7 
8 Siem Hofman (2015) 3 A 
9 Maud van der Meer (2015) 4 
11 Wessel van der Kwaak (2010) 8 
11 Dani Scheffer (2011) 7 

 

 
 

 

mailto:ouderraad.elckerlyc@ssba.net


                                                                     7 

Nieuwsbrief 2022- 2023 

Open repetitie bij de Liefde voor Harmonie! 
Hou jij van muziek? Twijfel je of muziek maken misschien iets voor jou is? En ben je nieuwsgierig 
naar welke muziekinstrumenten er zijn en hoe ze klinken? Wacht dan niet langer en kom langs! Op 
9 november houdt het leerlingenorkest een open repetitie. Tijdens de repetitie zie en hoor je 
verschillende instrumenten langskomen, proef je de gezelligheid van het met elkaar muziek maken 
en kom je er misschien achter welk instrument bij jou past. De repetitie begint om 18.45 uur in het 
muziekcentrum op Noordeinde 240. Leuk als je er ook bij bent! 
 
Opgeven is niet nodig. Heb je een vraag, kan je dit stellen door te mailen 
naar  info@liefdevoorharmonie.nl. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de 
website https://www.liefdevoorharmonie.nl. 
Met hartelijke groet, 
 
Mendy Clemens 
Commissie Ledenwerving  
Liefde voor Harmonie 
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