
 

 
 

 

 

Nieuwsbrief 1 juli 2022 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Algemeen 

Beste ouder(s)/verzorger(s),   
  

De laatste schooldag van dit schooljaar is in zicht. Vrijdag 8 juli zijn alle 
leerlingen om 12.00 uur vrij en mogen zij gaan genieten van een welverdiende 
vakantie!  

  
Start schooljaar   

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u de ouderkalender waarop 
verschillende belangrijke data staan. Belangrijke data die u in ieder geval al vast 
in de agenda kunt zetten:  

Maandag 22 augustus:   Start schooljaar om 8.20 uur  
Dinsdag 13 september   Schoolfotograaf   

Woensdag 14 september   Eerste studiedag, alle leerlingen zijn vrij  
Donderdag 29 september   Alle leerlingen om 12:00 uur vrij   
Maandag 5 september    Schoolreisje groep 5 t/m 8  

Vrijdag 23 september    Schoolreisje groep 1 t/m 4  
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Nieuw lid in de Medezeggenschapsraad stelt zich voor....   

 
In de Eloyinfo van 15 april is er versterking gevraagd voor de 

medezeggenschapsraad in de vorm van een derde ouderlid. Als  
ouder had ik al langere tijd deze wens en ik ben dan ook blij kenbaar te kunnen 
maken dat ik de rol als MR-lid mag gaan vervullen! Graag stel ik me aan jullie 

voor:  
Ik ben Maaike Neuteboom Spijker- Boot, ik ben 34 jaar en woon al praktisch mijn 

hele leven met veel plezier in Ugchelen. Samen met Rob, mijn man, heb ik twee 
kinderen; Cas (groep 4) en Linde (groep 1/2b). In mijn vrije tijd vind ik het 
heerlijk om te sporten (karate) en gezellige dingen te ondernemen met het gezin 

en met vrienden.   
De affiniteit met onderwijs had ik al vanaf jongs af aan. Nadat ik de pabo heb 

afgerond heb ik orthopedagogiek gestudeerd. Na werkzaam te zijn geweest als 
behandelaar en diagnost van leerproblemen (dyslexie/dyscalculie) ontstond 
opnieuw de ambitie om het onderwijs in te gaan. Ondertussen ben ik nu alweer 

bijna twee jaar werkzaam als intern begeleider op een andere basisschool binnen 
de Veluwse Onderwijsgroep. Door mijn ervaring in de zorg en het onderwijs 

verwacht ik op een kritische en helpende wijze mee te kunnen denken over 
inhoudelijke en organisatorische kwesties binnen de Eloy.   

Uiteraard ga ik mij volledig inzetten samen met de andere MR leden om jullie als 
ouders zo goed mogelijk te kunnen representeren! Als je nog vragen of 
opmerkingen hebt, dan mag je me gerust aanschieten.  

  
 

 
Afscheid  
Zoals eerder aangekondigd zal juf Annelies 

aan het einde van het schooljaar de Eloy  
verlaten. Als ouder kunt u op de laatste  

schooldag om 12.00 uur afscheid van haar  
nemen bij de hoofdingang. Met het team  
hebben we Annelies al even in het zonnetje  

mogen zetten. We zullen haar gaan missen!  
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Na vele jaren gewerkt te hebben in het onderwijs, in de kinderopvang en de 

laatste jaren bij de peuteropvang van Fris!, was op vrijdag 17 juni juf Gonny 
haar laatste werkdag. Zij mag gaan genieten van haar pensioen. Veel kinderen 

van de Eloy hebben haar als juf gehad bij de peuteropvang. En door de nauwe 
samenwerking tussen de Eloy en Fris! kennen veel kinderen haar. De kinderen 
van groep 1/2 hebben haar in het zonnetje gezet tijdens de thema afsluiting met 

de peuters.   
  

Ook hebben we afscheid genomen van juf Sytske. Voor veel ouders en kinderen 
bekend door haar werk bij de peuteropvang en BSO van Fris! Zij gaat zich 
volledig richten op haar eigen bedrijf.   

  
We willen hen allemaal bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaar 

en wensen hen alle drie een hele mooie toekomst toe.     
   
Calamiteiten  

In de zomervakantie kunt u, mocht het nodig zijn, per mail contact zoeken met 
Chantal de Grutter. De mail (c.degrutter@veluwseonderwijsgroep.nl) wordt 

regelmatig gelezen. Geef in de mail aan waar het over gaat en laat uw 
telefoonnummer achter, dan wordt u teruggebeld als dat nodig is.   

 
Eloydag 
Dankzij jullie enthousiaste deelname, alle hulp en het prachtige weer, kijken we 

terug op een geslaagde en gezellige feestdag!  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Bedankt  
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Middels dit schrijven willen wij ook alle ouders en vrijwilligers bedanken die zich 

op alle verschillende manieren hebben ingezet voor onze leerlingen (en voor 
onze school)! Hulpouders, Ouderraad, Medezeggenschapsraad, de tuinopa en alle 

anderen die geholpen hebben om onze tuin en ons plein steeds schoon en 
begaanbaar te houden. Al jullie hulp en inzet in het afgelopen jaar was 
fantastisch!  

 
Tot ziens!  

Volgende week nemen we afscheid van onze leerlingen van groep 8:  
  

Harold, Haye, Tessa, Deniz, Bob, Rosalyn, Juul, Raphael, Iep, Indy, Mats, 

Marissa, Eline, Stacy, Aaron, Wouter, Guus, Gwen, Guus, Floris, Xavi, Nola, 
Froukje, Anne Sophie, Mariane, Max, Sara, Maarten, Eve, Niels, Sem, Lenn, 

Bente, Jordy, Leanne, Mees en Nils.  
  
Heel veel plezier en succes op het voortgezet onderwijs!   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
Dan rest ons niets anders dan jullie (alvast) een fijne vakantie te wensen!  
Team Eloy  
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Nieuws uit de groepen 
 

Groepen 1/2  
Thema ‘zomer & vakantie’ 

De afgelopen drie weken zijn wij in de groepen 1/2 bezig geweest met het thema 
zomer & vakantie. We hebben heerlijk in de zomerhoek kunnen spelen en met de 
watertafel. Ook hebben we onze eigen slippers gemaakt die in het echte zand 

staan.  
 

 
Thema zomer & vakantie 

De laatste schoolweken werken wij rondom het thema zomer & vakantie. We 
hebben het ook over op vakantie gaan. Wat moet er dan allemaal in je koffer en 
waar gaan we dan slapen. Hoe verkopen we ijsjes en wat heb je daar allemaal bij 

nodig. De volgende letters komen hierbij aan bod: 
 

z- zon  
e- emmer  
 

      
 
Schoonmaken 

Graag willen we materialen, kasten, tafels, stoelen en 
kleding (verkleedkleren) weer fris de vakantie in hebben. 
Het zou fijn zijn als u, als ouder, ons hierbij wilt helpen.  

 
Kunt u op woensdagmiddag 6 juli verkleedkleren en 

materialen uit de kast thuis wassen/schoonmaken? U mag 
dit na schooltijd, gelijk om 14 uur, bij de leerkracht van uw 
kind(eren) ophalen. Dit uiterlijk vrijdagochtend weer 

inleveren. 
 

Op donderdag 7 juli a.s. vanaf 8.30 uur willen we u vragen om ons te helpen met 
het schoonmaken van de spellen, kasten, tafels en stoelen. U mag zich opgeven 

via Parro bij de eigen leerkracht van uw kind(eren). Vele handen maken licht 
werk! Alvast ontzettend bedankt voor uw hulp!  
  

 
Oefenen in groep 3 

De afgelopen 2 weken hebben de kinderen uit groep 2 een aantal keer in groep 3 
een wen moment gehad. Zo hebben zij alvast een kijkje kunnen nemen in hun 
nieuwe klas.  
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Laatste schoolweek  

Op vrijdag 8 juli zijn alle leerlingen om 12 uur vrij. Op deze ochtend mogen 
kinderen speelgoed van thuis meenemen om samen mee te kunnen spelen.  

Een kijkje in groep 1/2 C 
 
Voor de laatste keer dit schooljaar nemen we een kijkje in groep 1/2 C. De 

kinderen zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het thema ‘zomer & 
vakantie’.  

   

   

  

   
 

De kinderen die in de zomervakantie jarig zijn willen wij alvast van harte 
feliciteren en hen alvast een fijne verjaardag wensen! 

Namens alle leerkrachten van groep 1/2 wensen wij u allen een hele fijne 
zomervakantie en tot maandag 22 augustus!  
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Groep 3 

De zomervakantie komt in zicht en we werken toe naar de afsluiting van het 
schooljaar. Groep 3 zit er voor de kinderen bijna op! Wat hebben ze weer veel 

geleerd dit jaar! In kern afsluiting staan we stil bij wat we allemaal hebben 
gedaan dit schooljaar en kijken we vast vooruit naar de zomervakantie en het 
nieuwe schooljaar.  

Thema kern afsluiting: Een wereld vol boeken  
In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het 

Puddingboomplein terug in het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de 
titel blijkt uiteindelijk de meester van groep 4 te zijn, die in de bibliotheek 
boeken heeft verzameld voor het nieuwe schooljaar. Door dit verhaal en de 

activiteiten in kern afsluiting ervaren de kinderen dat boeken hun wereld 
verruimen en dat ze door boeken ontdekkingen kunnen doen. We stimuleren de 

kinderen om na te denken over welke boeken ze willen lezen in de 
zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten die met vakantie 
te maken hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en speeltuin en 

pretpark.  
Geen nieuwe woordtypen lezen of spellen  

In deze kern komen geen nieuwe woordtypen meer aan bod. Tijdens de lessen 
lezen en spelling oefenen de kinderen verder met alles wat ze het afgelopen jaar 

hebben geleerd. De kinderen oefenen in groepjes het voordragen van teksten 
met het boekje ‘Toneellezen’, waarin ze allemaal een rol voor hun rekening 
nemen.  

Lezen in de vakantie  
Het is belangrijk de “vakantiedip” te voorkomen door ook in de vakantie te 

blijven oefenen met lezen. Via de PARRO heeft u al een leuke tip ontvangen. De 
kinderen krijgen ook nog een leesbingo met wat leesbladen mee. Maar eigenlijk 
maakt het niet uit wat ze lezen, als ze maar lezen en er plezier in hebben.   

Rekenen  
We hebben ons rekenboek uit en oefenen deze laatste week nog wat opdrachten 

die we lastig vonden.  
Wereldmoment  
We hebben het wereldmoment samen met groep 4 afgesloten door lekkere 

hapjes en een drankje te maken die passen bij de landen die we hebben 
besproken. 
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Afsluiting schooljaar  
We hebben een reuze gezellig jaar gehad met elkaar en wat hebben we hard 

gewerkt. We zijn enorm trots op onze toppers en gaan ze missen. Ook ouders 
heel erg bedankt voor alle hulp. Fijn dat we steeds weer op jullie konden 
rekenen.  We wensen iedereen een heerlijke, zonnige vakantie en wensen jullie 

heel veel succes bij juf Anjo en meester Justin.   
Groetjes juf Tessa en juf Mirjam  
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Groep 4 

Het einde van het schooljaar is weer in zicht en wat hebben alle kinderen hard 
hun best gedaan dit jaar. Bijna vakantie, dan kunnen we allemaal lekker 

uitrusten en weer een nieuw schooljaar starten in groep 5.  

De kinderen blikken terug op wat ze dit jaar allemaal geleerd hebben: 

Zola: We hebben de tafels geleerd. 
Rens: We hebben allemaal doelen gehaald van rekenen. 

Florian: We hebben de hoofdletters geleerd. 
Jayden: We hebben 12 categorieën van spelling geleerd. 
Evy R.: We hebben geleerd wat de lidwoorden zijn. 

Lisanne: We hebben een vraagteken leren schrijven. 
Evy N.: We hebben geleerd dat we een punt moeten zetten aan het einde van 

een zin. 
Noan: We hebben het uitroepteken geleerd. 
Fenne: We hebben de werkwoorden geleerd. 

Elyze: We hebben leren samenwerken. 
Jayce: We hebben de keersommen geleerd op de chromebooks. 

Lex: We hebben de tafels tot en met de 10 geleerd. 
Lise: We hebben de ei-plaat en de au-plaat geleerd. 
Benthe: We hebben een woordkaart leren schrijven. 

Cas B.: We hebben de toetsen goed gemaakt. 
Sofie: We hebben de tafels van 1,2,3,4,5 en 10 geoefend. 

Mike: We hebben een zelfstandig naamwoord geleerd.  
Jente: We hebben minsommen en plussommen geleerd. 
Cas N: We hebben geleerd om bij minsommen erbij te tellen. 

Hidde: We kennen de verliefde harten super goed. 
Tess: We hebben geleerd om super netjes tussen de lijntjes te schrijven. 

Fem: We hebben geleerd om zinnen te schrijven. 
Roëlle: We hebben allemaal wel eens een foutje gemaakt maar we weten hoe we 

die moeten verbeteren.  
Jip: We hebben geleerd om de maatjesstem goed te gebruiken. 
Stijn: We hebben geleerd hoe we ruzies kunnen oplossen. 

Jesse: We hebben leren klokkijken.  
 

Wereldmoment 
De afgelopen weken hebben we samen met groep 3 tijdens wereldmoment een 
aantal landen behandeld. Duitsland, Frankrijk en Spanje kwamen aan de orde. 

De kinderen hebben verschillende woorden geleerd in het Duits, Frans en 
Spaans, ze weten waar de landen liggen en zijn meer te weten gekomen over de 

cultuur. 
Als afsluiter hebben we voor de drie landen een lekkernij gemaakt en geproefd. 
Voor Duitsland hebben de kinderen worstjes klaargemaakt, voor Frankrijk een 

stokbroodje met kruidenkaas en voor Spanje een glaasje Sangria. Tot slot 
zongen we met zijn allen nog een meerstemmig lied. 
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Alvast een fijne zomervakantie!! 
Groetjes, 
Groep 4 
 
Groep 5 

De mooiste herinneringen aan het afgelopen schooljaar van groep 5: 
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We hebben een enorm fijn schooljaar gehad met deze groep en we gaan er nog 
een gezellige laatste week van maken samen! 

Wij wensen iedereen alvast een heerlijke zomervakantie! 
Lieve groetjes van meester Justin en juf Milou 
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Groep 6 

De kinderen van groep 6 nemen u mee in het afgelopen schooljaar 

 
We maken er met elkaar nog een gezellige en leuke laatste week van. Daarna 

mogen we genieten van de vakantie. 
Een hele fijn zomer gewenst iedereen 

Groetjes, 
Groep 6 en juf Vivian  

http://www.eloyschool.nl/


 

 

 

  
 

Groep 7A 

De laatste info van groep 7A 
 

Ik heb een geweldig jaar gehad met deze groep en ga dit as donderdag 
tijdens juffendag met ze afsluiten! Op de laatste schooldag (vrijdag) is het 
handig om uw kind een grote tas mee te geven voor alle spullen die mee naar 

huis gaan! Ik vroeg of de leerlingen een paar herinneringen van dit schooljaar 
wilden benoemen.  

Hier komen ze:  
• Eloydag: Wij hebben de decoratie van 101 Dalmatiërs gemaakt.  

• Drenthe lessen: Dat was aan het begin van het schooljaar. 

• Klassenfeest gymzaal: We hebben zoveel lol gehad.  

• Orpheus: De waanzinnige boomhut was komisch.  

• Werkwoordschema: We hebben veel geleerd over werkwoordspelling.  

• Vliegtuigjesrace: Dat was een coole weekopdracht.  

• 1 april: We zullen nooit vergeten dat er plakband in de deuropening was 

geplakt.  

• Procenten: Dit was een leerzaam onderdeel van groep 7.  

• Latijns voorvoegsel: Geleerd bij spelling.  

• Pettenkwadrant: Tijdens Kanjerlessen hebben we dit regelmatig gedaan.  

• Schoolvoetbal: Leuk om iets sportiefs samen te doen.  

• Skydiven Kanjer: We vonden het spannend om jezelf te laten vallen.  

• Carnaval: Lekker dansen samen in de klas! 

• Dansen: We hebben als klas Cotton eye Joe gedanst op het grasveld.  

• Snappet: Dit jaar hebben we rekenen, maar voor taal op onze eigen 

Snappet gehad.  

• Poep aan de wielen: Dat vonden we een grappig lied.  

• Eerst zien, dan geloven….: Dat zegt de juf altijd! 

• Make it a memory: Een mooi lied waar we de tekst van hebben vertaald! 

 
Bedankt! Juf Karen  
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Groep 7B  

Fietsexamen 
Op 21-6-2022 hadden we het fietsexamen. Het was drie kilometer lang. De 

kinderen die mee fietsten hadden een oranje hesje aan met een nummer erop. 
Alle kinderen van onze klas hadden het verkeersexamen gehaald, maar er waren 
ook een paar kinderen verkeerd gefietst. Het startpunt was bij het 

Ugchelsbelang. Het was allemaal op alfabetisch volgorde en op de achternaam. 
We fietsten 2 aan 2 naar het Ugchelsbelang en dezelfde maatjes weer terug. We 

kregen de uitslag de zelfde dag nog. We waren allemaal erg zenuwachtig. We 
gingen rond kwart over negen naar het Ugchelsbelang en we gingen om zes over 
tien was de eerste weg en om kwart voor elf waren we weer op school. De 

nummers waren 101 tot 123, maar op de hesjes stond 1 tot 23. Er zat ongeveer 
1 minuut tussen de kinderen en er waren 7 controleposten die stonden bij een 

weg waar we naar links moesten omdat je bij links moet je achter om kijken en 
je hand uit steken en een grote bocht moet maken en die is wat moeilijker dan 
naar rechts. We reden de bogaardslaan af en de Ugchelseweg op en dan het 

einde gingen we links en toen rechtdoor de Hoederloseweg op dan gingen we de 
Wijenburg in dan gingen we de Kinkelenweg in en dan de Doornenburg in dan de 

essenburg naar de brouwersmolenweg en dan de hoog-Buurloseweg in en dan de 
alweer de Hoederloseweg in en dan de G.P. Duuringlaan en dan richting 

Boogaardslaan en daar in gaan en dan ben je er. 
Skip en Tycho 
 

 
Eloy dag 

We hadden allemaal verschillende thema´s zoals: Mulan, Frozen, Pinokio, Robin 
Hood en nog veel meer. ik denk dat er ongeveer 10 thema´s waren Ook had je 
eten zoals kwik kwek en knakworst. En je had ook nog gratis drinken water, 

ranja. En ijs van de Kei. Je kon je ook schminken bij het thema Frozen. zo´n 
kaartje met 6 vakjes van 50cent kost dus 5euro. 

Op de Eloydag kon je ook knutselen en tekenen. Bij het thema Nemo kon je 
visjes vangen en duikschoenen aan doen en dan over een baan lopen met een 
spons op ons hoofd. Bij het thema Robin hood kon je boogschieten en een spel 

doen dat heette boogschieten met Robin hood.Er was ook een thema dat heette 
101 dalmatiërs en daar was een 101 dalmatiërs estafette. Je kon ook popcorn 

halen dat was dan ook een vakje van je kaartje. Bij elk onderdeel was er wel een 
juf of meester. Je hoeften niet perse een kaartje te kopen anders moest je het 
gewoon kopen, met dat kaartje is eigenlijk alles gratis. als je wat eten,drinken 

ging halen zeten ze een kruisje,krulletje in het vakje. 
Avalon en Naomi 

 
Orpheus 
Hoi! Wij zijn Femke en Lisa en we zitten in groep 7B. Wij zijn laatst met de 

groepen 5 t/m 8 naar Orpheus geweest. Groep 5 en 6 waren met de auto en 
groep 7 en 8 met de fiets. De heenweg ging heel goed. Je fietste met je beste 

vriend(in) naast je. Toen we aankwamen parkeerden we onze fietsen en gingen 
we naar binnen. Daar moesten we onze jassen en tassen in een zak doen. Toen 
liepen we naar de zaal. We waren op weg naar de voorstelling: De waanzinnige 
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boomhut van 52 verdiepingen. Het was een erg grappige voorstelling en ook heel 

leuk. De voorstelling ging over Andy en Terry die samen in een gigantische 
boomhut leven. Maar er gingen allemaal dingen mis en als domme detectives 

gingen ze aan de slag om het raadsel op te lossen. Toen de voorstelling voorbij 
was aten en dronken we nog even wat we zelf mee moesten nemen. Daarna 
gingen we weer op de fiets terug naar school. We moesten toen nog 2 uur naar 

school en toen lekker naar huis. Doei! 
 

Groepen 8 
Groepen 8 
In deze laatste Eloyinfo hebben we vanuit de groepen 8 maar een heel klein 

stukje. Wij zitten namelijk vol in de voorbereidingen van onze musical. We 
vinden het heel erg leuk om de musical aan alle klassen te laten zien en 

natuurlijk aan onze ouders. 
Op maandag 4 juli heeft groep 8a de afscheidsavond en op dinsdag 5 juli heeft 
groep 8b de afscheidsavond. Op woensdag 6 juli komen we nog even langs in 

alle klassen en dan is het echt tijd om de basisschool te verlaten. We genieten 
deze laatste dagen nog even van samenzijn in groep 8. 
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