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AGENDA  
We hebben een uitgebreide agenda, er gebeurt veel in de komende periode. 

Datum Activiteit bijzonderheden 

Di 28 maart Ouderraadsvergadering  

Do 30 maart Kijkochtend nieuwe ouders  

Vr 31 maart Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8  

Ma 3 april Groep 7/8B excursie Museum vd 20e eeuw  

Di 4 april Inspectiebezoek op Elckerlyc  
Di 4 april Jessica T, Irene en Maurice freinetopleiding  

Wo 5 april Groep 8 excursie naar de Strandwal Politiek in het klein 

Wo 5 april Eerste gespreksronde nieuwe directeur  

Do 6 april Presentatie groepen  Start 14:30 uur 

Do 6 april Excursie groep 5/6A  

Vr 7 april Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8  

Zo 9 april Maalwaterrun  
Wo 12 april Praktijk verkeersexamen groep 7/8  

Wo 12 april Schoolvoetbaltoernooi groep 5/6  

Wo 12 april Tweede gespreksronde nieuwe directeur  
Vr 14 april Goede vrijdag 's middags alle groepen vrij 

Ma 17 april Tweede paasdag Alle groepen vrij 

18 + 19 april Groep 8 IEP-eindtoets  
24-04 t/m 5-05 meivakantie  

 
 
DE OVERBLIJF: ANNIKA 
Na ruim zes jaar heeft Annika aangegeven te stoppen met de coördinatie van de TSO. Ze heeft het 
met plezier gedaan, maar wil toch graag verder met andere werkzaamheden binnen Forte. Forte 
zoekt naar een geschikte opvolger voor haar. We zijn blij met de inzet van Annika van de afgelopen 
jaren. 
 
INSPECTIEBEZOEK 
In de komende weken wordt een aantal ISOB-scholen, waaronder Elckerlyc door de 
onderwijsinspectie bezocht. Naast dat ze groepen bezoeken vinden er gesprekken plaats met het 
MT, met ouders en met kinderen. Het bezoek op Elckerlyc is op 4 april gepland. We houden u op de 
hoogte van de bevindingen. 
 
GROF VUIL 
We zijn aan de voorjaarsschoonmaak begonnen op school! We vragen ouders om een keer grof vuil 
weg te brengen en/of een schilderklusje op zich te nemen! We begrijpen dat mee gaan met een 



excursie heel leuk is maar met bovenstaande klussen helpt u ons ook enorm! U kunt uw hulp bij één 
van ons aanbieden. ALVAST HEEL ERG BEDANKT!!! 
 
SCHOOLTIJDEN SCHOOLJAAR 2017-2018 
Dit schooljaar was het laatste jaar dat de onder- en bovenbouw verschillende tijden hadden op 
vrijdag. Met ingang van schooljaar 2017 – 2018 gaan alle groepen op vrijdag om 12:30 uur uit en 
hebben dan 's middags vrij. 
 
PROCEDURE NIEUWE DIRECTEUR 
De werving voor een nieuwe directeur heeft een ruim aantal reacties opgeleverd, waaruit na 
voorselectie een aantal kandidaten wordt uitgenodigd voor een gesprek. Deze gesprekken vinden op 
5 en 12 april plaats. Als er nieuws is zullen we dit melden. 
 
UIT DE ZONNENGROEP 
We werken nog steeds met thema sprookjes. Regelmatig lopen er veel dwergen door het lokaal en 
Erina trakteerde op peperkoekhuisjes. Samen maken we mooie sneeuwwitje-schilderijen, hebben 
we heksen geknutseld en zingen we sprookjesliedjes over 7 heksen en ook over Roodkapje. Vanaf 
vandaag hebben we ook toverstokjes, dus het is wachten tot er iemand in een kikker verandert. 
Jim is vier geworden en is bij ons in de groep gekomen. 
 
In verband met het mooie weer vragen we u uw kind 's morgens alvast in te smeren met 
zonnebrandcrème. 
Misschien heeft u het vanmiddag al gezien, maar we hebben in de kleutergang een prachtig nieuw 
kastje. Allard (de vader van Senna) heeft deze voor ons gemaakt. Hier kunnen beide groepen hun 
eten en drink spulletjes mooi in kwijt. Heel erg bedankt Allard we zijn er erg blij mee. 
 
UIT DE STERRENGROEP 
Hoera! Jente is vier jaar geworden en komt nu echt bij ons in de klas. Maddy wordt bijna vier. We 
hebben er weer twee gezellige meiden bij in de klas. Afgelopen weken hebben wij van alles geleerd 
over de supermarkt en mochten we ook zelf een middag werken in de Albert Heijn. Dit was een 
super ervaring. Van supermarkt gaan we nu door naar de knuffelwinkel. Op verzoek van de kinderen 
hebben wij deze week het thema knuffel(winkel). In de ochtenden beginnen we soms weer met 
inloop. De kinderen kunnen dan gelijk iets kiezen, ze geven zelf aan dat ze dit heel fijn vinden. Het 
kan soms aan het begin van de ochtend wat druk zijn in de klas en gang, graag wil ik aan alle ouders 
vragen om hier op te letten en voor te waken. Eventuele gesprekken graag buiten de klas houden en 
ook met ophalen graag zoveel mogelijk in de zaal of buiten wachten. Het is een smal  gangetje en het 
kan soms zeker voor de nieuwe kinderen wat druk en vol zijn. Afgelopen vrijdag hebben wij afscheid 
genomen van Mick, wij wensen hem veel succes toe op zijn nieuwe school en gaan hem missen op 
Elckerlyc. Van sokken en wanten willen we knuffels maken, welke moeder, vader, opa of oma kan 
ons hierbij helpen? 
 
UIT DE GROEP VAN IRENE EN MAURICE 
Wie ons lokaal binnenkomt ziet het gelijk, wij hebben een nieuw thema, Jungle. 
We hebben met de klas dit thema gekozen en zijn weer enthousiast begonnen. 
De slangen, krokodillen en apen kijken met ons mee hoe wij de tafels oefenen, mooie teksten maken 
en heel veel oefenen met de dicteewoorden. 



 
 
Afgelopen periode hebben we het ISO dictee gemaakt, 25 woorden uit het Woordbouwschrift 3. We 
zijn inmiddels gestart met het nieuwe WB schrift. Fijn om te merken dat veel kinderen thuis ook 
oefenen op BLOON 
Ons lokaal hebben we ook anders ingericht om te kijken hoe het werken zo gaat. 
De kinderen vinden het fijn om zo te zitten. 
Binnenkort willen we een bezoek brengen aan Vlindorado in Waarland. 
Via de Digiduif krijgt u meer informatie over de exacte datum. 
 
UIT DE GROEP VAN ANNABETH EN ANNEKE 
Hoera! Lente! Dat zie je bij ons aan de kuikentjes in de klas! Thema techniek gaan we afsluiten met 
een excursie naar TATA Steel. Op donderdag 6 april zijn we daar de hele dag bezig met allerlei 
techniekopdrachten en we bezoeken het museum. Als u als ouder mee wil om te rijden en te 
begeleiden kunt u uw naam op de lijst schrijven bij ons lokaal. Natuurlijk informeren we u nog via 
digiduif over de exacte gegevens van deze dag. 
Naar aanleiding van de uitbarsting op de Etna, een paar wekengeleden en besproken in de 
nieuwskring, is ons nieuwe thema nu NATUURVERSCHIJNSELEN. Heeft u boeken of andere 
interessante informatie over dit onderwerp dan is het leuk dat aan uw kind mee te geven! 
 
UIT DE GROEP VAN JESSICA EN WINANDA  
Er is weer veel gebeurd in de groep 5/6B: We hebben schermlessen gevolgd bij de gymles, 
stapeldichten gemaakt. Ondertussen is er een heen en weer geloop van groepjes kinderen die naar 
de voetbal training gaan voor het komende schoolvoetbaltoernooi. 
Het thema prehistorie is afgerond.  
De kinderen hebben bij Baduhenna even “geproefd “ van het leven in de prehistorie. 
Niet alleen hebben ze vondsten bekeken, en geraden wat het zou kunnen zijn. 
Ook hebben ze groente gesneden met een steen of schelp,  graan gemalen met een steen op een 
steen en vuur gemaakt met een vuurboog. Ze kwamen erachter dat het hard werken was, en lang 
niet meeviel om goed voor elkaar te krijgen. 
Nu de laatste muurkranten nog presenteren, en de laatste brevetten nog thuis afmaken (wie het nu 
nog niet af had) en zo zwemmen we door naar het volgende thema. 
Zwemmen, want we gaan ons onderdompelen in het thema Oceanen. Zo duiken we de diepte in. 
Een mooi onderwerp, deze kennis is zeker geen water naar de zee dragen. 
 
UIT GROEP 7/8A 
Vikingen is echt gaan leven in onze groep, kom maar een keertje kijken. Schilden, schepen, namen in 
runen. Een klein groepje kinderen gaat nog naar het HMC (hout- en meubileringscollege, in 
Amsterdam) om daar naar houtbewerking te kijken en te zien hoe zo'n Vikingschip werd gemaakt. 



De kinderen zijn verder hard bezig met het oefenen voor het theoretisch verkeersexamen en op de 
eigen werklijst met brevetten staat ook dat ze de route voor het praktisch examen een keer in een 
groepje gaan fietsen onder begeleiding van een ouder. Als u tijd en zin heeft, kunt u ook bij ons 
aangeven om dit oefenen op de fiets een keer in de middag te doen. 
 


