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AGENDA  
 

 

 

Beste ouders, 

Het aantal weken tot de zomervakantie neemt af, maar het aantal activiteiten lijkt alleen maar toe te 

nemen. Dit is niet alleen terug te zien in de agenda bovenaan deze nieuwsbrief maar ook in deze  

nieuwsbrief en de schoolapp waarin leuke berichten staan over de activiteiten die de groepen hebben 

ondernomen de laatste dagen.  

De komende weken zijn de kinderen bezig met de toetsen voor ons leerlingvolgsysteem. De leerkrachten en 

leerlingen gaan ook weer aan de slag met de rapporten (en portfolio’s t/m groep 4). Willen jullie die 

meegeven als ze nog thuis liggen? Ook komt de sportdag voor groep 3-8 eraan. Daarvoor zijn we nog op 

zoek naar 9 enthousiaste ouders die willen ondersteunen en begeleiden. Mocht je interesse hebben om 

onderdeel te zijn van deze feestelijke dag, stuur dan een mail aan Jolanda (klik hier), of spreek haar aan op 

het plein. 

 

Jouri. 

 

 

Datum Activiteit 

Do 23 6 Groep 6: Ik wil terug naar de kust (Egmond a/zee) 

Vrijdag 24-6 Afsluiting van thema ‘Organen’ voor de ouders van 
groep 6. Van 11:30-12:30 

Wo 29-6 Sportdag groep 4-8 

Vr 1-7 Groep 5 naar zwembad ‘de Waterakkers’ in 
Heemskerk 

Vr 1-7 Dinnershow groep 8  (eindstuk, inloop vanaf 17:15) 

Vr 8-7  Elckerland festival 15:00-18:00 

Wo 13-7 Welkomstkring van 8:45-10:00 

Do 14-7 Laatste schooldag. Groep 8 neemt om 11:30 afscheid, 
de rest van de school om 15:15 

Vrijdag 15-7 tot en met 
zondag 28-8 

Zomervakantie (let op! vrijdag 15-7 zijn de kinderen 
dus ook al vrij) 

Maandag 29-aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar 
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Nieuwe boeken 
 

We hebben weer ontzettend veel nieuwe boeken 

voor de schoolbibliotheek. Dit zorgt voor veel 

leesinspiratie en zorgt ervoor dat de leukste 

moppen en verhalen worden voorgedragen in de 

groep.  

 

 

  

 

Thema groep 6, het menselijk lichaam 

 
 

 

 

 

 

 

 

Groep 6 is druk met hun thema ‘ het menselijk lichaam’. In het kader hiervan doen ze studies, maken ze 

werkstukken en teksten en zijn ze afgelopen donderdag op excursie geweest naar museum Boerhaave. 

 

Voor hun thema zijn ze nog op zoek naar naar stevige plastic flessen. (zoals 

sapflessen), hiermee knutselen ze een model van onze longen. Mochten jullie deze 

flessen hebben, willen jullie deze dan meegeven? 

Op 24-6 sluiten ze het thema af met een presentatie voor de ouders. 

 

 

Herinnering: Dinsdag 14 juni gaat groep 6 naar de bibliotheek, ze starten hier in de ochtend om 8:35 en 

fietsen daarna naar school.  
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Thema groep 2/3: Nederland 
Groep 2/3 heeft het thema Nederland. Ze zijn in dat kader 

afgelopen week bezig geweest op een kaasboerderij waar ze 

naast kaas ook appelmoes en jam konden maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Als de kaas piept, is hij klaar voor de volgende stap’ 

 
 

 

In de andere groepen ploffen de thema’s ook zowat 

door de muren heen. Dit heeft er ook mee te maken 

dat we ons opmaken voor het laatste thema en dat 

is schoolbreed. In aanloop naar het Elckerland-

festival hebben alle groepen een land gekozen waar 

ze zich in gaan verdiepen en waarvan ze tijdens dit 

festival van alles gaan presenteren. Hiernaast de 

poster voor dit grote feest dat uiteraard al in jullie 

agenda staat: 
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En ook nog… 
Groep 5 heeft buiten rekensommen opgelost. Heerlijk van de zon genieten 

tijdens het rekenen.  

 

Groep 4  maakte illustraties met woorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 8 is druk bezig met hun eindstuk; geen musical, maar een 

dinnershow! 
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Berichten van onze partners:   

Hieronder staan berichten van onze partners waarvan wij denken dat hun 

informatie van meerwaarde is voor onze kinderen en ouders. 

Hieronder een bericht van de typcursus van Joeke Spierings, zij biedt 

typcursussen aan op school. Afgelopen jaar waren er te weinig inschrijvingen 

om de cursus te laten starten, wellicht is er dit keer meer animo. Op 

voorgaande jaren heeft zij leerlingen van onze school aan een mooi en waardevol typdiploma geholpen. 

Daaronder een bericht van de GGD over het gezondheidsonderzoek bij kinderen uit 2011 en 2016. 

 

Cursus typen/tekstverwerken op Elckerlyc 

De cursus typen/Word Online start op maandag 24 oktober van 15.30 tot 

16.30 uur gewoon op school!  

Je kind leert het toetsenbord met tien vingers blind te bedienen met het 

programma TypeWorld. Daarnaast werken we ook met Word Online: 

onmisbaar voor het maken van werkstukken en voor 

PowerPointpresentaties. 

Deze cursus start ook op de Zuidwester op woensdag 28 september 2021 om 14.15 uur. Leerlingen van 

Elckerlyc zijn hier van harte welkom.  

De cursus wordt afgesloten met het branche-erkende CBT-examen (Centraal Bureau Typevaardigheid 

www.hetcbt.nl). 

Spierings Opleidingen is staatsgediplomeerd, heeft het Keurmerk Opleiders van het CBT en is CRKBO-

geregistreerd. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.spieringsopleidingen.nl of bel: 

06 1332 7396.  

 

Gezondheidsonderzoek GGD op school, 
Alle kinderen in Nederland worden tot hun 18e jaar regelmatig uitgenodigd voor preventieve 

gezondheidsonderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats op school. Dit jaar zijn de kinderen uit het 

geboortejaar 2016 (ogentest, gehoortest, groei met kleren aan zonder schoenen en een fijne motoriektest) 

en 2011 (controle groei met kleren aan zonder schoenen en evt. ogentest indien aangegeven op 

vragenlijst) aan de beurt voor een gezondheidsonderzoek. Op 30 juni 2022 komt de doktersassistente op 

Elkerlyc om de kinderen te screenen die geboren zijn in 2011. 

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders van de betreffende leerlingen thuis een brief met 

informatie hierover en een vragenlijst. Het is belangrijk dat u de vragenlijst invult en binnen 1 week na 

ontvangst inlevert bij de leerkracht. Het kan zijn dat u als ouder/verzorger van een kind geboren in 2016 

geen brief heeft ontvangen, dit kan komen doordat de doktersassistente dat jaarcohort in 2 delen ziet. Bij 

het onderzoek van de doktersassistente hoeft u als ouder/verzorger niet aanwezig te zijn, dit kan uiteraard 

wel. De resultaten van het onderzoek ontvangt u per antwoordbrief. Heeft u vragen over het onderzoek of 

heeft u bezwaar tegen het onderzoek kunt u contact opnemen met de GGD via 088-0100550 of via 

ondersteuningjgz@ggdhn.nl   

 

http://www.hetcbt.nl/
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