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AGENDA  
 

 

 

Beste ouders, 

Deze week mochten we jullie kinderen weer ontvangen na een mooie zomervakantie. Wat een feest! Een 

feest van herkenning voor veel kinderen op het schoolplein, en ook voor veel ouders. In de klassen hadden 

de kinderen ook veel te vertellen over hun avonturen. Er zijn kaarten bij gehaald en souvenirs bekeken en 

uiteraard weer mooie teksten geschreven. Waar onze buurscholen soms flink uitpakten met gezamenlijke 

openingen op het plein bij de start van het nieuwe schooljaar wilden wij het juist graag een beetje 

gewoon/rustig houden omdat zo’n eerste dag toch al best wel een beetje spannend kan zijn. 

Zoals jullie gezien hebben zijn er relatief veel nieuwe gezichten in de school, of bekende gezichten op 

nieuwe plekken. Leuk daarvan is dat de collega’s met elkaar in gesprek gaan over hoe we dingen doen, maar 

ook waaróm we dingen op een bepaalde manier doen. Uiteraard gaat daarbij het gesprek vaak over de 

Freinet-aanpak, maar soms ontdekken we ook dat de macht der gewoonte heeft toegeslagen en dan is het 

heel verfrissend om te kijken of iets ook anders kan. 

En zo staan we dus weer lekker in de leerstand met elkaar. Heerlijk, en ook welk weer even wennen. We 

wensen jullie en jullie kinderen dus een heerlijk weekend om even bij te komen van deze prachtige eerste 

schoolweek. 

Jouri. 

 

 

 

  

Datum Activiteit 

Maandag 29-aug Eerste schooldag nieuwe schooljaar 

Vrijdag 9 september Openings-picknick 

Woensdag 28 september Atelierdag 1a 

Woensdag 5 oktober Atelierdag 1b 
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Nieuwe gezichten  

Naast nieuwe collega’s zijn er ook vrij veel kinderen nieuw gestart na de zomervakantie. In de kleutergroep 

wel gebruikelijk hoewel ook daar meerdere kinderen gestart zijn die voor de vakantie op andere scholen 

zaten. In de hogere groepen mochten we ook veel nieuwe kinderen verwelkomen. In groep 3 zijn deze week 

Judith, Finn en Daniël gestart, in groep 4 is ook een nieuwe Finn en daar is Fabian terug van weggeweest . In 

groep 5 zit Benjamin nieuw bij ons op school, in groep 6 is Mila gestart en zit Imadüddin na een jaar taalklas 

nu ook echt in de groep. De meeste van deze kinderen liepen na een paar dagen al door de school alsof ze 

nooit anders gewend waren. Superfijn dat hun klasgenootjes ze zo’n warm welkom hebben gegeven. 

Vanaf komende week verwelkomen we nog een nieuwe collega die de laatste ziektevervangingen voor ons 

wil oplossen en graag kennis maakt met het Freinetonderwijs. Phoebe zal de komende tijd de maandagen 

voor groep 1/2 staan met ingang van aanstaande maandag. 

 

 

 

Atelierdagen 
In de kalender staan de eerste atelierdagen. Omdat we willen proberen wat 

grotere projecten aan te pakken waar we wat meer tijd kunnen steken in het 

plannen en de afwerking verdelen we de ateliers over 2 dagen. we hopen dat 

we weer veel aanmeldingen van jullie mogen ontvangen voor het geven van 

ateliers. mocht je geen eigen atelier hebben maar wel willen helpen dan is dat 

ook enorm fijn. opgeven hiervoor kan bij wilma.  

 

 

Schoolregels  
Een aantal jaar geleden heeft de schoolraad (leerlingvertegenwoordiging 

uit alle groepen) nagedacht over schoolregels. Ze kwamen daarmee op 4 

basisregels die voor hen zorgen dat de school een fijne plek is. Deze 

regels staan de eerste weken van het schooljaar altijd even centraal. De 

eerste regel waar de groepen mee bezig zijn geweest is : ‘we zijn aardig 

voor elkaar en helpen elkaar’. In iedere klas hangt hier de poster van.  

mailto:wilma.bakker@isobscholen.nl?subject=atelierdag
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Komende vrijdag: openings-picknick 
Wij zetten de traditie voort en openen het jaar weer feestelijk met de Elckerlyc openingspicknick. Zo kunnen 

alle ouders, leraren en kinderen elkaar (beter) leren kennen. Neem een heerlijk gevulde picknickmand mee 

voor jezelf of om te delen met de buren. Strijk neer op je picknickkleed (zelf meenemen) of neem plaats aan 

een van onze picknicktafels. Wij regelen een muziekje en als het zonnetje dit jaar ook weer meewerkt wordt 

het weer gegarandeerd een gezellig feestje! Vrijdag 9 september  van12.30 tot circa 14.00 heten we graag 

iedereen welkom! Groet namens de OR Elckerlyc 

 

 

De eerste week: 
  

De nieuwskring van groep 5 ging 

over een artikel in de uitkijkpost 

over het timmerdorp.  

 

Verder hebben ze in een grafiek 

gezet waar iedereen heen ging 

op vakantie.  

 

Uiteraard hebben alle groepen weer de nodige lessen buiten gedaan en is er veel aandacht besteed aan de 

groepsvorming. 

 

 

Startgesprekken 
Deze week zijn via schoolsunited (schoolapp) de uitnodigingen voor de startgesprekken verstuurd. We 

willen graag alle kinderen met hun ouders spreken aan het begin van het jaar om even kennis te maken, de 

eerste ervaringen te bespreken en de verwachtingen met betrekking tot het komend jaar te bespreken. 

Mocht het niet lukken om een afspraak te maken via de app/website, benader dan graag spoedig de 

leerkrachten. 
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Gezocht: 
Handige fietsenmaker m/v. We hebben een prachtige elektrische 

Babboe bakfiets gekregen die al regelmatig ingezet wordt voor oa 

het vervoer van kinderen die niet kunnen fietsen, maar eigenlijk zou 

de fiets wel een beurt kunnen gebruiken om het een en ander af te 

stellen, aan te draaien en door te smeren. Is er een ouder die zichzelf 

voldoende handigheid toekent dat hij/zij onze bakfiets zou willen 

nakijken, al dan niet samen met enkele leerlingen? Neem contact 

op! 

 

 

Verjaardagen 
Ook in de eerste week zijn er alweer kinderen jarig. Een superbelangrijke dag 

voor de kinderen waar we altijd bij stilstaan en een feest van maken. De 

kinderen mogen dan natuurlijk altijd trakteren en daarbij willen we jullie op het 

hart drukken dit klein te houden. Iets lekkers (bij voorkeur gezond) of een 

aardigheidje is geweldig maar het hoeft echt niet allebei of heel groot of veel. 

Los van dat kinderen na hele grote traktaties geen gewoon eten meer op 

kunnen verschuift hiermee de aandacht naar het formaat van de traktatie waar 

wij de kinderen graag meegeven dat het al prachtig is dat je iets krijgt.  

 

Luizenpluizen 
Komende week zullen onze luizen-ouders weer een ronde maken door de school waarbij 

we natuurlijk hopen dat ze geen hoofdluis zullen aantreffen. Vorig jaar staken de 

beestjes toch met enige regelmaat de kop op. Mochten er leerlingen hoofdluis hebben 

dan informeren we de betreffende ouders en krijgen de klasgenootjes een brief mee met 

het bericht dat er hoofdluizen zijn aangetroffen in de groep en hoe dit behandeld en 

ontdekt kn worden bij het eigen kind. We zouden het op prijs stellen wanneer jullie 

komend weekend vast even je eigen kind kunt controleren.  

 

 

ISOB 
Ons bestuur ISOB viert haar 20 jarig jubileum. Dat vieren ze deze 
vrijdagavond met een feest voor alle werknemers. Wij kunnen na 
deze mooie week dus nog even helemaal los! Op maandag 12 
September zal onze bestuurder Robert Smid een dag in onze school zijn 
werk gaan doen. Dit om de verbinding met de scholen en de medewerkers 
te versterken. 
 
 

mailto:jouri.horsthuis@isobscholen.nl?subject=Hoi%20Jouri,%20ik%20ben%20de%20fietsenmaker%20die%20je%20zoekt!
mailto:jouri.horsthuis@isobscholen.nl?subject=Hoi%20Jouri,%20ik%20ben%20de%20fietsenmaker%20die%20je%20zoekt!
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Gym 
Vanaf komende week gaan de kinderen gymmen. Het rooster is inmiddels bekend bij jullie (en terug te 

vinden in de schoolgids). Denk om de kleren, schoenen en de juiste plaats voor het brengen en halen! 

 

Berichten van onze partners:  

Hieronder staan berichten van organisaties van buiten de school 
waarvan wij meerwaarde zien voor onze ouders of leerlingen. 
Het betreft een bericht over de typecursus die dit najaar weer van start 
zal gaan en op onze school, buiten de lestijden om gegeven zal worden. 

 

 

 

Cursus typen/tekstverwerken op de 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: 

handig voor werkstukken en een prima start van digitale geletterdheid. 

Deze cursus start ook op de Zuidwester op woensdag 28 september 2021 

om 14.15 uur. Leerlingen van de 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hetcbt.nl/
http://www.spieringsopleidingen.nl/

