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Algemene informatie: 
 

Mijn eerste  2 weken als kersverse directeur van de Elckerlyc zitten er op. Best spannend hoor, maar 
ook uitdagend en leuk! Ik mocht onder andere de letterdiploma’s van groep 3 uitreiken, een hele eer! 
Ik hoop op een fijne samenwerking met de ouders en ik ga erg mijn best doen om er een succes van te 
maken. 
 
Met vriendelijke groet, Joukje de Vries 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 

Maandag  23-1 * 

Dinsdag  24-1 Teamoverleg (na schooltijd) 
Ouderbijeenkomst KC Noord 20.00  

Woensdag  25-1 * 

Donderdag  26-1 Teamoverleg (na schooltijd) 

Vrijdag  27-1 Toneel  

    
 

 
 
 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn we gestart met het thema: verkouden/ ziek zijn/ gezondheid. Wij gebruiken hiervoor 
het boek Drakensnot en het is misschien leuk om met uw kind het boek online nogmaals samen te 
bekijken. Het boek gaat over een draak die verkouden is en de dieren  
gemaakt.Heeft u misschien nog pleisters of verbanden in huis die wij mogen gebruiken rondom hem 
gaan hem beter maken met allemaal gezonde dingen. 
De link is: Juf Elisa leest voor - prentenboek - Drakensnot - YouTube 
In de klas hebben we een woordweb gemaakt en lekker gerijmd op allerlei woorden. Ook hebben we 
een deken versierd en een mooie beterschapskaart voor het thema? 
Na de Kerstvakantie zijn we officieel gestart met het samenlezen met de groepen 7 en 8. De kinderen 
vinden het allemaal erg leuk en luisteren vol aandacht naar de 'grote' groep 7/8-ers. 

 

“OBS ELCKERLYC” 
Rembrandt van Rijnsingel 19 
2371 RE Roelofarendsveen 
Telefoon: 0713312735 
Email: de.elckerlyc@ssba.net 
www.obselckerlyc.nl 
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Op woensdag 25 januari starten de Nationale voorleesdagen, deze dag wordt geopend met een 
voorleesmoment. 
Vrijdag 27 januari is het speelgoeddag, de kinderen mogen eigen speelgoed van huis meenemen. Ook 
zijn wij druk aan het oefenen voor een groeps-act die wij op deze dag laten zien tijdens de 
toneelvoorstelling op school 
De letter van de week is de h van hatsjie en het cijfer van de week is de 9. 
We heten Iyed uit groep 1/2B van harte welkom bij ons op school en wensen hem een fijne tijd toe. 
 
Juf Annemiek heeft woensdag 25 januari vrij en juf Demi zal voor de groep staan. 
 
Heel fijn weekend en tot maandag! 
Leerkrachten groep 1-2 
 
 
 

 

De groepen 3: 
Afgelopen woensdag hadden wij het letterfeest in de groepen 3. Wat hebben de kinderen de 
afgelopen maanden veel geleerd. Dat is zeker een feestje waard! Wij zijn dan ook heel trots. Ga zo 
door kanjers!! Juf Joukje en meester Erwin hebben de letterdiploma's plechtig overhandigd aan de 
kinderen. 
Deze week hebben wij ook de Cito Woordenschattoets bij de leerlingen afgenomen en alvast een start 
gemaakt met cito spelling. Ze hebben heel geconcentreerd meegedaan, knap hoor! Volgende week 
worden er nog meer cito toetsen afgenomen.  
Vanaf volgende week woensdag tot en met zaterdag vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. We 
zullen dan extra aandacht besteden aan prentenboeken en verhalen. Naast dat de kinderen nu zelf 
leren lezen, vinden ze het ook nog heerlijk om te worden voorgelezen of om samen te 
lezen. Aankomende vrijdag 27 januari sluiten wij de week af met toneel. De kinderen mogen dan 
optreden voor de andere klassen. We zijn al aan het oefenen en de kinderen verheugen zich er al 
helemaal op. Ze mogen eventueel verkleed komen. Met rekenen zijn we deze week verdergegaan met 
sommen maken en sommen bedenken bij plaatjes ook hebben wij aandacht besteed aan het 
klokkijken van hele uren. Dit ging al best goed. 
 
Fijn weekend allemaal, de juffen van groep 3 
 
 

 

Groep 4: 
Het was weer een week van hard werken en dat kunnen ze! Eigenlijk een week van toetsen. De Cito-
toets voor Rekenen is al helemaal achter de rug. Met Cito Spelling zijn we op de helft. Voor volgende 
week staan deel 2 Spelling en Begrijpend lezen op het programma. Maar we zijn met de methoden ook 
aan het toetsen. Zo waren de toetsen van Blok 4 van Spelling, Blok 1B van Rekenen en Atlantis de 
toets van 'Eet smakelijk' (deze verdelen we over een paar dagen anders is het een beetje te veel van 
het goede) deze week aan de beurt. We hadden een leuke les van de methode Kriebels in mijn buik. 
We hebben ons bezig gehouden met de vraag waar was ik toen ik nog niet geboren was? Voor les 
twee hebben we informatie van de ouders nodig. Vandaag krijgen de kinderen een formulier mee met 
vragen. Het is de bedoeling om die in de vorm van een interview samen in te vullen en volgende week 
weer mee te geven. Ze krijgen ook de stencils van woordenschat mee. De toets staat voor maandag 30 
januari op de planning. Met schrijven hebben we de hoofdletter T leren schrijven. Nog een leuk 
nieuwtje maandag start Toby bij ons in de groep. Vandaag is hij al een uurtje komen kijken. We 
wensen hem veel plezier bij ons op de Elckerlyc. 
 
Allemaal een fijn weekend en groetjes van juf Yvonne en juf Carla.   
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Groep 5: 
Deze week zijn we verdergegaan met de Cito toetsen. We hebben het onderdeel spelling gedaan. 
Volgende week staat rekenen op het programma. 
Maandag beginnen we met de voorleesbeurten. Het is de bedoeling dat de kinderen ongeveer 5 
minuten voorlezen uit een zelfgekozen boek op hun eigen niveau. 
Het is niet de bedoeling dat het een stripboek is. 
Donderdag krijgen we uitleg over een kunstwerk van Pepijn van den Nieuwendijk. Het is een 
kunstwerk, bestaande uit verschillende onderdelen. Natuurlijk gaan we ook zelf aan de slag 
 
Agenda: 
Maandag beginnen we met de voorleesbeurten. 
Joey K., Abby, Joy, Zinedine en Elin zijn als eerste aan de beurt. 
Woensdag: Toets van taal. 
Donderdag: Gastles: Een Kijk Kunst project. 
 
Goed weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
 

 
 
 

 
 
 
 

De groepen 6: 
We hebben hard gewerkt aan de cito begrijpend lezen deze week. Sommige kinderen zijn al klaar en 
andere kinderen krijgen maandag nog de tijd om het af te maken. Met taal hebben we nieuwe 
woorden geleerd bij het thema ondergronds zoals de afvoer, grondig en verontreinigd. Ook hebben we 
geoefend met het maken van een samenvatting. Tijdens spelling hebben we de categorieën van dit 
blok (theewoord en caféwoord), werkwoordspelling, grammatica en interpunctie herhaald. Met 
rekenen hebben we voor het eerst cijferend opgeteld! Dit is een belangrijke strategie en ging gelukkig 
al snel goed bij iedereen. Verder hebben we nog geoefend met schaal berekenen, grote deelsommen 
en verhaalsommen.  
Komende maandag mogen we een workshop volgen met verschillende instrumenten bij de Liefde voor 
Harmonie, leuk! Ook beginnen op woensdag de nationale voorleesdagen. Op donderdag krijgen we 
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een gastles van Kijkkunst. Vrijdag mogen we eindelijk onze kunsten weer laten zien tijdens toneel. 
Daar hebben we deze week al afspraken over gemaakt en kort voor geoefend.  
 
Let op! Maandag gaat groep 6b op de fiets naar het Muziekcentrum. Allemaal op de fiets naar school! 
 
Huiswerk:  
Di 24-1: 6a en 6b werkblad cijferend optellen en werkwoordspelling. 
 
Fijn weekend! Juf Dyonne, juf Celine, juf Yvonne, juf Bianca en juf Douwina. 
  

 

Groep 7: 
En weer een week om! Deze week is er veel getoetst, cito begrijpend lezen en taalbeschouwing zijn 
klaar! Volgende week staat cito rekenen nog op het programma. Ook hebben heel veel kinderen weer 
laten zien dat ze een niveau omhoog gegaan zijn bij het avilezen. Goed gewerkt allemaal. 
Volgende week gaan we Cito Rekenen doen. Maandagmiddag gaan we niet kleuterlezen, maar gaan 
we gezelschapsspelletjes met de kleuters doen. Ook staat er een uitje op het programma: dinsdag 
gaan we naar de Vosseburch in Langeraar voor de excursie kaasmaken. Trek oude kleding en 
schoenen aan en wees op tijd op school. We vertrekken meteen om 8.30 uur! 
 
Huiswerk: 
Ma: Aardrijkskundetoets Noord Europa 
Di; inleveren huiswerkblad 
 
Fijn weekend! 
Juf Marian, juf Anika en juf Mieke 
 
 

 

Groep 8: 
We hebben deze week hard gewerkt aan de Cito’s van M8. Zoveel mogelijk hebben we ze afgemaakt. 
De meeste kinderen zijn klaar; een paar kinderen maken het. 
Tussen de lessen volgende week af, omdat ze deze afgelopen week ziek waren door even rust en lekker 
bewegen: just dance of een spelletje. Donderdag zijn we de dag begonnen met buiten touwtje 
springen. Daar word je lekker wakker van! 
Veel kinderen zijn bezig de scholen van het voortgezet onderwijs te bezoeken. Iedere zaterdag of 
vrijdagavond is er deze maand wel een middelbare school waar je kunt gaan kijken. Ik hoor daar 
enthousiaste verhalen over! 
 
Volgende week starten we met de spreekbeurten. 
Aan de beurt zijn: 
Dylan, Dean, Faya, Lynn, Skay, Jace, Caelen, Wick en Floris. 
Huiswerk: 

Maandag 23-01: Geschiedenis hoofdstuk 2: tijd van pruiken en revoluties. 
Vrijdag 27-01: Huiswerkboekje, oefenwerkblad breuken. 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte  
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De jarige(en): 
23 januari Tess het Lam (2017) 1/2B 

24 Tycho van Klink (2012) 8 

28 Jesslyn Buurman (2013) 6 A 

28 Aiden van Rijn (2017) 1/2A 

29 Milow Hogenboom (2015) 4 
 

 
 

 
 


