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AGENDA  
 

 
 

Beste ouders, 

‘Je weet pas wat je mist als je het kwijt bent’ Vorige week mochten ik en enkele 

andere collega’s een aantal dagen niet naar school in verband met positieve 

corona-tests. Dan is het werk toch een stuk minder leuk hoor. Nu we weer in de 

school zijn en zien hoe de groepen hun ritme hebben gevonden en de thema’s 

beginnen te ontpoppen merken we extra goed hoe fijn het in school is. Gelukkig 

hebben we  de schade in de vorm van thuiszittende kinderen kunnen beperken 

en zijn er inmiddels geen nieuwe zieke collega’s. Wel horen we hier en daar nog 

gezinnen die nu thuis zitten, mocht je zelftesten willen hebben dan kun je deze 

bij ons vragen. 

 

In groep 8 ligt een mcDonaldshamburger waarbij de kinderen onderzoeken 

wanneer daar schimmels op gaan groeien. In groep 7 treden kinderen voor 

elkaar op met zelfbedachte muziekstukken, groep 6 verdiept zich in vlaggen en 

groep 4 en 5 hebben hun eerste excursie op de agenda staan. In groep 2/3 zijn 

de kinderen uiteraard enorm druk met letters in de weer en in groep 1/2  gaat 

de klas op berenjacht waarbij ze vandaag hun laarzen mochten uitproberen in de plassen op het plein. 

Ondertussen mag ik veel geïnteresseerde ouders rondleiden. Je kunt je voorstellen dat ik weinig hoef toe te 

voegen wanneer ze dit allemaal zien. 

 

Komende maandag schrijven de leerkrachten weer hun plan met betrekking tot het aanbod op de 

verschillende vakgebieden, waarbij ze uiteraard nadenken over de verschillende niveaus in de groepen en 

Datum Activiteit 

 Maandag 19 sept  Schrijfdag, alle leerlingen vrij 

Dinsdag 20 september Groep 6,7 en 8 bezoeken de bibliotheek 

Vrijdag 23 sept Nieuwe optie Openings-picknick 

Woensdag 28 september Atelierdag 1a 

Donderdag 29 september Schoolfotograaf 

Woensdag 5 oktober Atelierdag 1b 

7 oktober Groep 4 en 5 naar het Zuiderzeemuseum 
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hoe daar optimaal op aan te sluiten. We hopen dat jullie een mooie besteding weten te vinden voor deze 

extra vrije dag en hopen de kinderen dinsdag dan weer op school te zien! 

Jouri. 

 

 

Atelierdagen-Noodoproep!  

Binnenkort zijn de atelierdagen. Er zijn weer leuke workshops 

gepland door de collega’s en leerlingen maar eigenlijk missen we 

nog wat aanbod van ouders. We hopen erg dat er nog ouders zijn 

die een workshop willen geven of er een begeleiden zodat we de 

atelierdag door kunnen laten gaan. Op dit moment kamen we nog 3 

ateliers te kort om alle kinderen te kunnen verdelen. Opgeven kan 

bij wilma. (klik op haar naam om haar een mail te sturen). 

 

 

 

Gedicht 
Groep 5 kreeg deze week een gastles van Marieke van de bibliotheek over dichten. De klas was erg 

enthousiast over het gedicht van Maja-Lisa en Lorijn: 

Natuur 

De regendruppels vallen op de paraplu 

Ik zie 500 bladeren in het bos. 

 

Eikels die knakken steeds sneller en sneller 

De bladeren ritselen en ik zie mijn tuin. 

 

Ik word wakker. 

De vogels fluiten op een hele mooie dag. 

 

 

 

 

mailto:wilma.bakker@isobscholen.nl?subject=atelierdag
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Schoolregels  
In de vorige nieuwsbrief meldden we jullie de 4 schoolregels en 

dat er de eerste weken aandacht was voor ‘ we zijn aardig voor 

elkaar’. Deze week en volgende week staan in het thema van ‘ 

We houden de school netjes’. 

 

 

 

 

OR: 
Binnenkort zal de Oudervereniging (OR) jullie informeren over de vergaderingen en jullie daar bij interesse 

ook voor uitnodigen. Zij buigen zich naast de overblijf ook over allerlei activiteiten zoals de picknick en de 

schoolfotograaf die al in deze nieuwsbrief vermeld zijn. Voor de organisatie van hun activiteiten maken zij 

gebruik van de vrijwillige ouderbijdrage waarvoor u binnenkort een verzoek van hen ontvangt.  

 

Komende vrijdag: openings-

picknick 
Inmiddels 2x uitgesteld in verband met het weer, 

maar hopelijk komende vrijdag: 

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 23 september  van12.30 tot circa 

14.00 heten we graag iedereen welkom! Groet namens de OR Elckerlyc 

 

Startgesprekken 
De afgelopen weken hebben de meeste kinderen met hun ouders een startgesprek gevoerd met de 

leerkracht(en). Fijn om zo even af te stemmen en kennis te maken. Deze nieuwe ronde gesprekken is ons 

goed bevallen en we hopen jullie natuurlijk ook.  
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Voorkeur/toestemming 
Bij de aanmelding van de kinderen vragen we jullie om toestemming voor het delen van beeldmateriaal 

binnen de schoolapp en daarbuiten op onze sites en sociale media. Deze toestemming kunt u altijd bij ons 

opvragen en eventueel aanpassen, hier herinneren wij jullie jaarlijks 

aan in de nieuwsbrief. Voor uitingen buiten onze eigen kanalen 

vragen we altijd nog specifiek toestemming.  

In het kader van de gegevens vragen we jullie ons ook te 

informeren als er sprake is van allergieën of wanneer hier juist geen 

sprake meer van is. Op die manier kunnen wij op basis van actuele 

gegevens onze voorbereidingen voor uitjes, feesten en vieringen 

afstemmen.   

 

 

Luizenpluizen 
Afgelopen weken zijn de groepen weer gecontroleerd door onze luizenbrigade. Gelukkig 

hadden veel ouders hun kinderen al vooraf gecontroleerd en eventuele luizen ontdekt. 

Helaas blijken we nog niet helemaal luisvrij te zijn. Over enkele weken controleren we 

opnieuw in de hoop dat we jullie dan kunnen melden wel weer van de luizen verlost te 

zijn. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


