
 
  

Nieuwsbrief nr.13, maandag 13 maart 2017 
  
AGENDA  
 

Woensdag 15 maart Stembureau op Elckerlyc  

Donderdag 16 maart portfoliogesprekken Roosters op digiduif 
 

Maandag 20 maart Groep 8 bezoekt het gemeentehuis  

Woensdag 22 maart MR-vergadering 19:15 uur 

 
OP TIJD BEGINNEN 
We merken dat met regelmaat kinderen te laat binnenkomen of dat ouders soms lang in het lokaal 
of de gang blijven hangen en we hierdoor niet tijdig met de kring of de les kunnen beginnen. Nog 
even alles een keer op een rijtje: 
Vanaf 8:35 is iedereen welkom in de school, 8:45 starten de lessen. 
Omdat er ook ouders met kinderen in de zaal of de gangen werken vragen we u verdere gesprekken 
buiten de school te voeren, zodat zij ook goed aan de slag kunnen. 
 
ATELIERDAG WOENSDAG 8 MAART: 
Muziek maken, EHBO, toneelspelen, graffiti tekenen, microscopisch onderzoek, natuurwandeling in 
de regen, boetseren, naaien van keukenschorten, drukken in het drukatelier, eierdozen 
beschilderen, spelletjes spelen, survival in het bos, timmeren in de schuur en natuurlijk koken in de 
kinderkeuken. Allemaal activiteiten op een "gewone" woensdagochtend op Elckerlyc Heiloo. Alle 
mensen die geholpen hebben tijdens deze fantastische ochtend: bedankt en zeker voor herhaling 
vatbaar. We hebben ontzettend genoten. En voor iedereen ook nog een kopje koffie tussendoor. 
Wat wil een mens nog meer? 
 



 
 
WEBSITE EN SCHOOLAPP  
De afgelopen periode heeft de schoolapp wat updates gehad, het kan daarom zijn dat u opnieuw de 
groepscode heeft in moeten vullen. Mocht u deze kwijt zijn dan kunt u deze terug vinden via 
Digiduif. Verder zijn vanaf nu de nieuwsbrieven gekoppeld aan de app en voortaan ook hier te lezen.  
 
Binnenkort hebben we hulp van ouders nodig om b.v grofvuil weg te brengen en wanden te 
schilderen. Heeft u tijd en zin ons hierbij te helpen? Vertel het één van de leerkrachten. ALLE HULP IS 
WELKOM!!! 
 
UIT DE STERRENGROEP: 
Wat koop jij in de supermarkt? Hoeveel moet je betalen? Met welke munten en briefjes kan je dit 
betalen? Het thema nodigt uit voor veel rekenwerk. Er wordt leuk gespeeld in de supermarkt en we 
spelen heerlijke buiten in de modder en in de zon. Dinsdag mochten wij zelf gaan werken in de 
supermarkt en hier hadden wij veel zin in. Ook konden we dinsdagochtend naar de badmintonhal 
voor een badminton training. Verder zijn we opzoek naar een ouder of verschillende ouders die de 
portfoliomappen weer willen vullen met alle werkjes en foto's van de kinderen. 
 
UIT DE ZONNENGROEP: 
Waarom loopt in veel sprookjes een wolf rond? Dat werd vorige week een belangrijke vraag bij ons 
thema sprookjes. Een aantal kinderen heeft een studie over de wolf gedaan en we hebben wolven 
geknutseld. We hebben met 7 geitjes een spannende kring gehad: telkens kwam de wolf een paar 
geitjes opeten terwijl we sliepen. En als er nog 5 over waren, hoeveel heeft hij er dan opgegeten? 
In de klas staan ook echte zevenmijlslaarzen waarmee je grote stappen kunt lopen. Die liepen we zo: 
2-4-6-8-10-12. 
 
UIT DE GROEP 2/3 VAN ANNE-MARIE EN LETTY: 
Het thema koken zijn we aan het afronden. Er zijn nog wat onderzoekjes gedaan, schorten versierd 
en ober-diploma's gehaald voor de brevetten. In het restaurant/speelhuis wordt nog volop gespeeld 
en gewerkt! De tentoonstellingstafel wordt na dinsdag opgeruimd, dan kunnen de ouders die naar 
de informatieavond komen de tafel nog even bewonderen. We zijn met rekenen bezig geweest drie 
getallen op een handige manier bij elkaar op te tellen en kregen daarbij hulp van onze rekenvogel. 
De kinderen genieten hier erg van. Hij helpt ons mee om samen 10 maken van twee getallen en de 
instructies op het digibord. :) Deze week hebben we liedjes gezongen waarbij de gitaar ons 
begeleidde. Dat was heel gezellig. Letty en Winanda hebben 5 gitaarlessen gevolgd, die vanuit de 
muziekschool Heiloo waren aangeboden. Ja, die zijn nu voorbij, dus wel een beetje blijven oefenen 



nu. De ouders van Jade hebben voor de schoolkeuken prachtige schorten gegeven, helemaal in 
kleur! Bedankt daarvoor. Ook met de hulp bij het flitsen en duo-lezen door enkele ouders zijn we erg 
blij. 
  
UIT DE GROEP 4 VAN IRENE EN MAURICE 
Afgelopen donderdag hebben we het thema 'Techniek en onderzoek' afgesloten met een bezoek aan 
NEMO in Amsterdam. Het was een gezellige, avontuurlijke en leerzame dag waarbij iedereen heerlijk 
aan het genieten was. 
 

   
 
Na weken van onderzoeken, proefjes doen en technische opdrachten is het tijd voor een nieuw 
thema .....  
Verder wordt er in de klas met geld gerekend en steeds meer kinderen kunnen de geleerde tafels al 
uit hun hoofd opzeggen. Knap hoor!  
 
UIT DE GROEP VAN ANNABETH EN ANNEKE 
Thema techniek loopt een beetje naar zijn einde. Heel veel kinderen hebben alle brevetten af en 
zelfs nog meer! De bloeiwand en drukwerkjes met Mellie bijvoorbeeld! 
Alle kinderen hebben met Ellen ( de moeder van Babette) een onderdeel techniek gedaan. Daar zijn 
mooie presentaties en verslagjes uit voort gekomen. We hebben er heel veel van geleerd, dank je 
wel Ellen! Samen met haar zijn we ook een goede excursie aan het voorbereiden, hier hoort u 
spoedig nog meer over. 
We hebben hele leuke dieren geknutseld! Kom gerust eens bij ons kijken! 
 
UIT DE GROEPEN 7/8: 
Wat een activiteiten allemaal op school. Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen uit de groepen 7/8 
vrijwilligerswerk gedaan bij Overkerck, Westervenne, Ypesteijn en bij de scouting Heiloo. De hele 
dag helpen met high tea, spelletjes, opknappen van het scoutingterrein. We doen al een paar jaar 
mee met deze dag en het bevalt ons nog steeds. In de groepen richten we ons momenteel op 
verkeer en zijn we aan het oefenen voor het verkeersexamen zowel praktisch als de theorie. In 
groep 7/8A van Stefanie en Wilma is al een nieuw thema gekozen waar we de komende 4 weken aan 
gaan werken en dat is: de Vikingen.  Maandagmiddag bezoeken we het gemeentehuis en krijgen we 
een rondleiding. 
 


