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Beste ouders, 

Het is weer een groot feest op Elckerlyc. Afgelopen maandag mochten 

we Sinterklaas verwelkomen op onze eigen manier, daarna is de school 

overgegaan in kerstsferen en vandaag presenteerden groep 2/3, 5 en 7 

hun thema’s aan de andere groepen en hun ouders. 

We mogen de gezelligheid ook met steeds meer kinderen delen, de 

afgelopen weken zijn er nog verschillende kinderen gestart bij ons: In 

groep 7 verwelkomden wij Tygo, in groep 6 zijn broertje Yvar en 

afgelopen dinsdag startte de uit Oekraïne afkomstige Lubomir 

enthousiast in groep 4. In deze groep Startte na de herfstvakantie ook al Darian bij ons. 

Bij de kleuters zijn Daantje en Lisa zich ondertussen al aardig gewend. 

Het is mooi om te zien hoe snel deze kinderen zich bij ons thuis lijken te voelen en ook hun ouders al 

betrokken raken bij de school.  

Jouri. 

 

  

Datum Activiteit 

  

Maandag-donderdag 19-
22 december 

kerstconcertjes 

Woensdag 21 december Kerstviering  (waarschijnlijk van 17:00 tot 19:00) 

Vrijdag 23 december Kinderen vrij, start kerstvakantie. 
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Sinterklaas  
Afgelopen maandag kwam sinterklaas op Elckerlyc. We 

keken wel even vreemd op toen hij met zijn pieten 

arriveerde in elektrische Picnic-autootjes. Later legde sint 

ons uit dat dit in lijn was met zijn verzoek aan de kinderen 

om na te denken over meer duurzame manieren van 

reizen. Het was weer een spannende gebeurtenis waarbij 

de kinderen heel enthousiast waren om zichzelf en hun klas 

aan hem te presenteren. 

Vanaf groep 5 zijn er weer fantastische surprises gemaakt. 

Deze mochten gelukkig nog 2 dagen blijven staan zodat we 

konden nagenieten van de prachtige creatieve 

werkstukken die weer zijn gefabriceerd voor elkaar. In 

groep 8 moest de surprise van Giuseppe via een 

beeldbelverbinding worden gepresenteerd omdat hij helaas in het ziekenhuis beland was. Ook in groep 7 

moest er een mouw aan gepast worden voor een zieke klasgenoot. 

Het is jammer dat Sinterklaas weer vertrokken is, het Elckerlyc-sinterklaasjournaal hoeven we gelukkig niet 

te missen, dat zal nog even worden voortgezet als kerstjournaal.  

 
 
 

Kerst 
Woensdagavond, nadat de surprises mee naar huis mochten schakelde Elckerlyc over van sint- naar 

kerstsferen. De ouderraad toverde samen met helpende handjes uit hun helpende handjes-appgroep (meld 

je aan!) de hele school weer om tot een winters, glitterend, denneboom, openhaard, sterren 

kerstgebueren.  

In de week van 19 december (laatste schoolweek) zullen we elke dag starten met onze traditionele 

kerstconcertjes. Elke dag presenteren 2 groepen hun (muzikale) talenten om het binnenkomen extra 

sfeervol te maken. De concertjes duren van 8:35-8:50, de indeling is als volgt: 

maandag 19 december - groep 8  
dinsdag 20 december - groep 7 + 2/3 
woensdag 21 december - groep 6 + 1/2 
donderdag 22 december - groep 4 + 5 
 

Op woensdagavond 21 december is onze 

kerstviering. Dit bestaat uit kerstoptredens buiten, 

gevolgd door eten in de klassen (de ouders zijn dan van harte uitgenodigd voor een drankje met elkaar) en 

we sluiten af met een slotlied rond de zandbak. De start van dit programma is om 17:00 en we denken dat 

de laatste noten van het slotlied klinken om 18:45. 

Donderdag 22 december is de laatste schooldag van 2022. Om 15:30 zijn de kinderen uit en start de 

kerstvakantie.  
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Atelierdagen 
 

Het lijkt nog heel ver weg maar met de kerstvakantie voor de deur gaat de tijd toch  heel snel. 

Graag daarom alvast aandacht voor de eerstvolgende atelierdagen.   

Net als de afgelopen keer willen we meer aandacht besteden aan een project zodat er meer kennis 

kan worden opgedaan over een bepaalde techniek of een project beter kan worden uitgewerkt. Er 

zijn daarvoor 2  woensdagochtenden  gepland:  woensdag 1 februari  en woensdag  8  februari.  

Heeft u een leuk idee voor een atelier of komt u deze ochtenden graag ondersteunen bij een 

atelier, stuur dan een mail aan wilma.bakker@isobscholen.nl 

 

 

 

Presentaties 
 

Vandaag presenteerden verschillende groepen waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. 

Groep 2/3 zong een lied over spinnetjes en een sinterklaaslied, en presenteerde de rekensommen 

waar ze mee aan de slag zijn geweest. 

Groep 5 nam ons mee in hun thema over 

voedsel. Het blijkt een erg smakelijk onderwerp.  

Groep 7 vertelde over hun thema ‘boeren en 

jagers’.  Hierin presenteerden ze een 

documentaire en enkele studies. Afgelopen 

woensdag zijn ze hiervoor op excursie geweest 

naar het ‘huis van Hilde’ in Castricum. 

Groep 7 en 8 zijn de afgelopen weken bezig 

geweest met het maken van documentaires. 

Daarvoor hebben de leerkrachten een cursus 

gevolgd. Ook de andere groepen zullen 

gedurende dit schooljaar iets doen rond het 

thema ‘film’.  
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