
   

Nieuwsbrief 7, maandag 5 december 2016 
 
Agenda 

Donderdag 22 dec Kerstactiviteit 17:30 – 19:00 uur 

26-12 t/m 06-01 Kerstvakantie  
 
SINTERKLAASVIERING 
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief loopt Sint met zijn Pieten door de school en is het een 
gezellige boel. In de zaal worden alle surprises verzameld, wat er prachtig uitziet. De jongsten lopen 
een speurtocht op zoek naar de cadeautjes die op een geheime plek liggen. Sint, Pieten en ouderraad 
weer ontzettend bedankt voor het organiseren van deze gezellige dag! 
 

 
 
KERSTACTIVITEIT 
En als de Sint nog maar net weg is, starten de kerstactiviteiten weer op school. Aan het eind van deze 
week worden de bomen neergezet. 
Op donderdag 22 december organiseren we een gezellige kerstactiviteit, van 17:30 tot ongeveer 
19:00 uur. Ook ouders zijn dan van harte welkom. Er volgt nog een digiduif over de precieze invulling. 
 
MAALWATERRUN EN SPORT@SCHOOL 
Door de vele Elckerlyc-deelnemers aan de Maalwaterrun hebben we 12 sport@school-lessen 
verdiend. We kunnen kiezen welke sport en krijgen dan een mooie clinics aangeboden. Deelnemers 
bedankt: jullie hebben dit mooi bij elkaar gelopen! 
 
SCHAATSEN VOOR WATER 
De groepen 7/8 hebben voor stichting Plan geschaatst en hiermee 787,- euro opgehaald. Een mooie 
prestatie! 
 



OVERBLIJVEN OP ELCKERLYC: 
In de periode na de herfstvakantie zijn er een aantal gesprekken geweest met de overblijfkrachten, 
Annika en directie van Elckerlyc. Aanleiding hiervoor waren een aantal conflicten/incidenten tijdens 
de overblijf. We hebben een aantal regels afgesproken om in het vervolg goed met elkaar om te gaan 
en gezellig tussen de middag een broodje te kunnen eten. In deze nieuwsbrief de belangrijkste 
afspraken die er gemaakt zijn op een rij: 

 
o In het algemeen: we hebben respect voor elkaar, spreken elkaar dus normaal aan en de 

kinderen luisteren goed naar de overblijfkrachten. 
o Vanaf groep 5 kan een groepje leerlingen, als ze dat wensen en de groep uit minimaal 12 

kinderen bestaat, gaan voetballen/basketballen op het asfaltveldje bij Termijen. 
o Als een leerling zich tijdens het eten of vrije spel niet gedraagt zoals gewenst, waarschuwt de 

overblijfkracht een keer, als de leerling dan niet luistert, kan de begeleider de leerling in een 
andere groep plaatsen om zijn/haar broodje op te eten of de begeleider kan de leerling even 
apart zetten tijdens het (buiten)spelen. 

o Voor de ouders van overblijvende leerlingen : als een leerling zich niet houdt aan de regels 
zal dat doorgegeven worden aan de leerkracht. De leerkracht zal ouders hier eventueel op 
aanspreken. Het kan ook zijn dat een van de MT- leden de ouders hierop aanspreekt. 

 
UIT DE ZONNEN- EN DE STERRENGROEPEN 
We zijn druk bezig geweest met Sinterklaasknutsels! We hebben stoomboten gemaakt en mooie 
schilderijen. Annemijn is inmiddels bij de Zonnen begonnen en Syb komt daar nu wennen. Elina is 
aan het wennen bij de Sterren. Vandaag hebben we een leuk sinterklaasfeest gehad. Alle kinderen 
hebben een knikkerzakje met textielstiften gekregen. De zakjes van de sterren liggen nog te drogen 
in de klas.  
We willen graag kerstbomen timmeren, zijn er handige vaders of moeders die willen helpen? 
 

 
 
UIT DE GROEP VAN LETTY EN ANNE-MARIE 
We hebben deze periode heerlijk gebakken, geknutseld, gedanst, gezongen en genoten van de 
pietenochtend. 
Vandaag sinterklaasfeest. De Pieten kwamen al trommelend aan. We maakten gezamenlijk de 
slapende Sinterklaas wakker. We hebben genoten van het samenzijn met Sint en de Pieten, samen 
met de kleuters en groep 4 in de speelzaal en later in onze klas. Daarna was er een speurtocht op te 
lossen om de zak met cadeautjes te vinden. En speuren moesten we. We vonden de zak met 
cadeautjes, namen hem mee naar school en er was voor iedereen een pakje. Alle kinderen waren 
tevreden met wat ze kregen. 's Middags konden de kinderen zelf kiezen wat ze wilden doen. Het was 
een ontspannen gezellige middag. 
 
UIT DE GROEP VAN IRENE EN MAURICE 



De afgelopen twee weken stonden volop in het teken van Sinterklaas. En dan worden er natuurlijk 
volop pepernoten gebakken. Bedankt voor de fijne hulp die we hierbij gekregen hebben.  
 

  
 
Afgelopen week zijn we begonnen met het leren van de tafel van drie. Leuk rekenen met drie 
(kaatsen) ballen in een net en groepjes van drie maken met vers gebakken pepernoten. Komende 
weken zal het sint-gevoel snel overgaan in de kerstsfeer, waarbij ons thema Amerika de rode draad 
zal zijn. Als er ouders zijn die een keer willen assisteren bij het maken van een studie over Amerika … 
laat het ons weten. Hulp van harte welkom.  
 
UIT GROEP 5/6 A 
Hier een berichtje van de Sint, die groep 5/6 A zo geweldig vindt! 
Jullie zijn zo sociaal en lief voor elkaar, daar houdt Sint wel van....reken maar! 
Maar jullie kunnen ook heel goed hard werken, dat kan ik aan de teksten en zo heel goed merken. 
Gymmen en Engels en tafels proberen, mijn Pieten kunnen daar zelfs nog wat van leren! 
Opruimen, vergaderen, taken doen. Daarvoor geeft de Sint jullie een dikke zoen! 
Dus veel liefs van mij, 't is nu uit met de pret. Doen jullie de groeten aan Annekebeth?! 
GROETEN, SINTERKLAAS 
 
UIT DE GROEP VAN JESSICA EN WINANDA 
Met de hele bovenbouw was dan vrijdag de Sint-knutselmiddag, binnenkort gaan we dit ook doen 
met de kerstknutsels. Misschien vindt u het leuk om een keer te helpen met knutselen? Dit gaan we 
op dinsdagmiddag 13 december doen. 
Want knutselen kunnen ze wel. Wat een mooie en creatieve surprises waren er. Kunstwerkjes 
gewoon. De kinderen hadden dan ook allemaal wel een felicitatie voor de mooie surprise. Uiteraard 
is Sint ook in de klas op bezoek geweest en hebben ze hem vragen gesteld , maar ook onze rap laten 
horen. Het was een heel gezellige dag zo. 
We gaan verder met het brevet feesten/tradities tot de kerst. 
 
UIT DE GROEPEN 7/8 
We hebben de afgelopen periode veel dingen samen gedaan, waaronder natuurlijk die fantastische 
pietenochtend voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4. De groep 8 kinderen hadden deze ochtend 
prima geregeld en we hebben ontzettend veel lachende en tevreden gezichten gezien. Vrijdag 
hebben we samen met de groepen 5/6 een Sinterklaas knutselmiddag gehouden, dat was heel 
gezellig, alle kinderen waren  met creatieve activiteiten bezig. 
Verder zijn we bezig met de nieuwe leerdoelen, de kinderen bedenken zelf waar ze de komende 
periode aan willen werken; van tafels leren tot basiswoorden in het Spaans. Iedereen beschrijft het in 
een actieplan en bedenkt ook hoe hij/zij het leerdoel kan gaan halen en toetsen. We hebben veel zin 
in de komende weken, deze periode met St. Maarten, Sinterklaas en het kerstfeest is altijd heel 
gezellig! 
 
FREINET AAN ZET: op 11 november jl. waren de bovenbouw kinderen vrij  en gingen de vrij 
geroosterde leerkrachten naar de Freinetstudiedag in Delft. Deze studiedag stond in het teken van de 



21ste -eeuwse vaardigheden, Freinet bij uitstek want, zelfreflectie, communiceren, teksten schrijven, 
onderzoeken, organiseren, talenten ontwikkelen enz.  horen echt bij ons onderwijs. Maureen en 
Wilma gaven zelf een workshop over de Vrije tekst op Elckerlyc en ze gaan een netwerk Taal 
opzetten om samen met andere Freinetleerkrachten in Nederland en België de ontwikkelingen op 
elkaars scholen te volgen, uit te wisselen en elkaar dus te  helpen om te blijven vernieuwen. 
Zij lieten tijdens de workshop zien hoe wij de afgelopen jaren de Vrije tekst op onze school hebben 
ontwikkeld met het document "Zo doen wij het op Elckerlyc; de Vrije tekst" en de daarbij horende 
kwaliteitskaart, waardoor we allemaal weten wat er op het gebied van de Vrije tekst is afgesproken 
per leerjaar. 
Onderling gaan de collega's bij elkaar kijken om inspiratie op te doen en te kijken naar de inhoud van 
ons onderwijs op het gebied van teksten. Ook visiteurs van andere Freinetscholen zijn uitgenodigd 
om te komen kijken hoe wij dat doen. Tijdens de studiedag waren we vooral heel enthousiast over de 
workshop digitale portfolio en de creatieve workshop werken met gelli-plates.   
 
 
 
 
 
 


