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AGENDA  
 

Woensdag 15 feb Groep 1-2 zonnen naar dansschool  

Vrijdag 17 feb Start voorjaarsvakantie Alle groepen vanaf 12:30 vrij 

Dinsdag 7 maart Portfolio-avond Uitnodiging volgt 

Woensdag 8 maart atelierdag Hulpouders gezocht, zie 
nieuwsbrief. 

Donderdag 9 maart Groep 4 bezoekt Nemo  
Maandag 13 maart MR-vergadering  

Dinsdag 14 maart Informatieavond nieuwe ouders  

Donderdag 16 maart portfolioavond Uitnodiging volgt 

 
OVERBLIJF: 
Nogmaals een dringende oproep om ons overblijfteam te versterken! Zie ook de gestuurde digiduif 
van afgelopen woensdag 8 februari.  
 
OUD PAPIER: 
We hebben het al in de vergaderingen in de groepen gevraagd aan de kinderen. Er zijn nu een paar 
ouders die ervoor zorgdragen dat het oud papier weggebracht wordt.  We zijn op zoek naar 
versterking! Laat het ons even weten als u ook uw steentje wilt bijdragen aan de afvalverwerking. 
 
ATELIERDAG: OPROEP 
Op woensdag 8 maart is er weer een atelierdag. Alle aanwezige leerkrachten geven een workshop 
en ook een aantal ouders en andere bekenden zijn weer benaderd om een groep  kinderen te 
begeleiden met koken/bakken, timmeren, toneelspelen, muziek maken, techniekactiviteiten enz. 
Wie wil er ook nog helpen of heeft een idee voor een leuk atelier? Laat het even weten aan de 
leerkracht. U wordt nog op de hoogte gesteld van tijden en een evt. presentatie van de 
ochtendactiviteiten.  
 
GROTE ZAAL 
De voorbereidingen zijn in volle gang voor een nieuwe kast in de grote zaal. We hebben een mooi 
ontwerp gemaakt en we hopen dat de nieuwe kast er voor de meivakantie staat! Is er een handige 
ouder die alvast de stroom- en computeraansluitingen op de muur weg wil halen? Graag melden bij 
Robert 
 
UIT DE ZONNENGROEP 
Let’s dance! Het thema in onze groep is dansen. We hebben al veel geleerd over ballet en 
breakdance. Woensdag 15 februari gaan we een bezoek brengen aan de dansstudio aan de 
Stationsweg. Hier gaan we zien hoe een echte danszaal eruit ziet. Vrijdag 17 februari willen we het 



thema afsluiten met een discofeestje. Welke ouder wil ons vrijdag helpen met het klaarmaken van 
onze discozaal? Vanaf 11.30 uur zijn alle ouders welkom om met ons samen te komen dansen.  
 
UIT DE STERRENGROEP 
Morgen gaan we met de klas naar Fort Kijkduin. Denkt u er aan dat we een continurooster draaien 
tot 14.15 en aan het meegeven van een lunchpakket in een rugzak? We sluiten deze week het thema 
'onder zee' af. Het was een thema dat erg bij de kinderen leeft en waar we veel over hebben 
geleerd. Wie wil er vrijdag de bibliotheek thema-tas terugbrengen naar de bibliotheek? In de weken 
na de voorjaarsvakantie komen twee nieuwe meiden bij ons wennen: Jente (zusje van Lena) en 
Maddy.  
 
UIT DE GROEP VAN ANNE-MARIE EN LETTY 
Wat ruikt het toch steeds lekker in de school! Wat wordt er veel gebakken door groepjes kinderen 
en hulpouders! Pizza, appeltaart, cup- cakes, pannenkoeken, poffertjes en koekjes! We worden 
allemaal een kilootje zwaarder van al dat gesmul. We zijn in groepjes keukens van restaurants aan 
het bezoeken. We hebben veel vragen en er wordt ons ook van alles verteld. We leren er best veel 
van! De vader van Jade vertelde waarom kokskleding wit is en had een echte Franse koksmuts, een 
croques mee! Hij kreeg als antwoord op zijn vraag en wat komt er nou na het voorgerecht en voor 
het nagerecht? "een middengerecht?" Nu weten we dat dit het hoofdgerecht is. ;) In Johanna's hof 
kregen de kinderen een lekkere pannenkoek van de kok en het speelhuis is nu een restaurant, waar 
het heel druk is! De tafeltjes zijn elke keer bezet en de koks en obers hebben het maar druk! Er 
wordt maar een papier aan een stok bevestigd met DIGT erop, gelijk weer een mooi onderwerp voor 
spelling! Op de brevetten staat naast iets lekkers bakken ook een oberdiploma, waar in het 
restaurant voor geoefend kan worden, zoals lopen met 3 borden. Op en bij de tentoonstellingstafel 
staan geknutselde koks, taartjes en ander creatief werk. Op de maandsluiting zongen we een lied 
over een groente-fruitpasteitje met boomwhackers erbij en op de gang hangen foto's en teksten 
over ons kook- en bak thema. Deze week komt de moeder van Eli mooie menukaarten maken met 
een groepje kinderen. De kinderen willen dit thema wel altijd, zeggen ze zelf! 
 

  
 
UIT DE GROEP VAN IRENE EN MAURICE 
Wij zijn nog enthousiast bezig met ontdekken van techniek in onze groep. De thematafel staat vol 
met technische apparaten die uit elkaar gehaald zijn. Ontdekdozen en interessante boeken over 
proefjes en ontdekken. Afgelopen week hebben we samen weer even goed gekeken naar de 
brevetlijst en het doel ervan besproken. 
Elke brevettijd zijn de kinderen nu goed aan het bedenken en plannen wat ze gaan doen van hun 
brevetlijst. Werken aan proefjes, studie, woordzoeker maken, tafels oefenen met spelletjes of in het 
tafelboek, enz.  
We zijn nu ook klaar met alle cito's, we hebben hier hard aan gewerkt en mooie resultaten behaald. 
Wij hebben nu nog beter zicht op de dingen die we goed beheersen of waar we nog even extra 
aandacht aan moeten besteden. Tijdens de portfolio gespreksavond in maart bespreken we deze 
resultaten ook met de ouders. Denken jullie nog even aan het inleveren van portfoliomappen? 



Verder zijn we bezig om een vriendenboekje voor Esha te maken, Esha gaat na de voorjaarsvakantie 
emigreren naar Amerika. We hebben gewerkt met het thema Amerika, en weten nu dus precies hoe 
ver dat is en een beetje hoe het er in Amerika uitziet. Vrijdag is Esha voor het laatst bij ons in de klas, 
we nemen dan afscheid van haar. Heel veel plezier in Amerika, we gaan jou missen hier op Elckerlyc, 
maar we gaan corresponderen met jou en je nieuwe klas. 
Donderdag 9 maart a.s. gaan we met onze groep naar Nemo in Amsterdam, we gaan met de trein, 
kijk alvast in je agenda of je mee kunt. Opgeven bij Maurice of Irene. 
Wil je ook doorgeven als jouw kind in het bezit is van een treinkaart? Mag ook via de mail. 
Op dinsdag 28 februari om 11 uur hebben de kinderen een muziekvoorstelling in de muziekschool, 
daarna mogen de kinderen daar opgehaald worden, zelf naar huis, of mee naar de overblijf. 
 
UIT DE GROEP VAN JESSICA EN WINANDA 
Het thema prehistorie is in volle gang. Daarnaast hebben we natuurlijk ook heel hard gewerkt aan de 
CITO's . Rekenen, Spelling, begrijpend lezen, leestoetsen, wat was dat veel om te doen zeg.  
Met de deelsommen en de staartdelingen  komen we erachter dat de tafels kennen toch wel heel 
erg handig is. Wilt u deze blijven oefenen met uw kind? 
We proberen nog een excursie te koppelen aan het thema, maar dat zal na de vakantie worden. U 
hoort ervan. 
Daar tussendoor hebben we nog een muziekproject van de ABC commissie. Hiervoor krijgen de 
kinderen van groep 5 een interactief concertje in de muziekschool op dinsdag 28 februari om 11 uur, 
daarna mogen de kinderen zelf naar huis of mee naar de overblijf. De kinderen van groep 6 gaan 
naar het muziektheater in Amsterdam 
 
UIT DE GROEP VAN STEFANIE EN WILMA: 
We zijn volop bezig met het thema Geloof. Inmiddels zijn we naar de moskee in Zaandam geweest 
en daar kregen we een goede rondleiding. De kinderen vonden de informatie over de moskee en de 
Islam goed gegeven door Cemile Dana. Alle ouders en Marc bedanken we voor het rijden en 
begeleiden van de kinderen. Vrijdag gaan we nog naar de zaal van Jehova. Dan moeten alle kinderen 
op de fiets komen. Afgelopen vrijdag kwam Irene Mulders in de groep om de kinderen weer een 
keer striptekenles te geven. Dit keer in het kader van ons thema Geloof. Tijdens de presentatie van 
afgelopen woensdag werden door de groep van Jessica B muurkranten gepresenteerd over de 
verschillende geloven. Ook bij ons in de klas hebben de kinderen muurkranten in groepjes gemaakt 
en gepresenteerd. We kunnen wel zeggen dat het een interessant onderwerp is en de essentie wel 
duidelijk: het gaat allemaal om naastenliefde.  
 


