
 
 

 

           NIEUWSBRIEF  4 
                      December - Januari   
                              2015 - 2016 

 
Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website www.elsenhof.nl   en tevens foto’s bekijken 

Data Activiteiten:

09 december 2015     Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-8 
14 december 2015      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-8 
16 december 2015      kerstviering 
21 dec t/m 1 januari 2016     kerstvakantie 
Week  4 t/m 9 januari 2016    Hoofdluiscontrole  
08 januari 2016      SKOD plusklas 
Week 4+5 +6  18 jan t/m 22 februari   Toets weken 
Week 11 jan t/m 15 jan 2016   Ouderadviesgesprekken  groep 8 
12 januari 2016     MR 
13 januari 2016     8+ klas en doeklas  
13 januari 2016     Knutselmiddag Carnaval  
15 januari 2016     SKOD plusklas  
19 januari 2016     GMR 
19 en 20 januari 2016     Voorlichting Vo Breda 
20 januari 2016     Studiedag leerlingen vrij 
20 januari 2016 Ouderavond actief ouderschap voor alle 

ouders 
20 januari 2016     Knutselmiddag Carnaval  
22 januari 2016     SKOD + klas 
25 januari t/m 5 februari 2016   Kunstbalie groep 7-8 foto/film project 
27 januari 2016     8+ klas en doeklas  
27 januari 2016     o.v.b Knutselmiddag Carnaval  
27 januari 2016     Ouderraad 
29 januari 2016     SKOD + klas 
04 februari 2016     Schaatsmiddag 
05 februari 2016     Carnavalsviering 
08 t/m 11 februari 2016    Voorjaarsvakantie 

http://www.elsenhof.nl/


 

Terugblik Sinterklaas

 
Sinterklaas op de Elsenhof 
Wat was dat schrikken zeg op de Elsenhof!! 
Er kwam een moderne sint de school binnen vallen, compleet met glitterpak, coole glitterpet en 
een gettoblaster met stoere Sint-raps. Wat had dat nou te betekenen. De coole Sint vertelde 
dat het maar eens wat moderner moest met het Sinterklaasfeest, dus daar kwam hij wel even 
voor zorgen. Samen met de Pieten werd er gedanst op coole-Piet muziek. Maar toch vonden de 
kinderen het wel heel erg raar. Hoe moest dat nou??  
Gelukkig kwam toen Sinterklaas met de Hoofdpiet op school aan. Zij hebben de nep-sint snel 
ontmaskerd. Het bleek juffrouw Irene te zijn! Die moest snel naar haar klas en gelukkig kon 
toen het Sinterklaasfeest beginnen. De groepen 1 t/m 5 brachten een bezoekje aan de Sint, 
waarbij een van de kinderen van groep 1 vertelde dat hij toch wel heel blij was dat de gewone 
Sint er weer was.  
Het was een hele geslaagde en gezellige ochtend op de Elsenhof. Tot volgend jaar Sinterklaas! 
 

 
 

 
 



 
 
Bekijk ook alle foto’s eens op de website!  

 

                                                Kerstviering

 

  
Op woensdag 16  december is er weer een gezellige kerstavond op school.  
De kerstavond begint om 17.00 met een gezellig samenzijn in de hal voor alle 
klassen. Daarna gaan we in de klas eten. De kinderen brengen daarvoor  
’s ochtends een bord, beker en bestek mee naar school.  
Elk kind kan voor het eten op een lijst bij de klas intekenen voor het gerechtje 
dat hij of zij hiervoor gaat verzorgen. Op de lijst is bijvoorbeeld de keuze om in 
te tekenen voor het maken van gehaktballetje, rauwkost hapjes, wraps en nog 
veel meer. 
De groepen 1 t/m 4 zorgen dat elk kind  7 hapjes maakt en de groepen 5 t/m 8  maken per 
persoon 10 hapjes. 
De kinderen worden met hun hapjes tussen 16.45 en 17.00 in de klas verwacht.  
Om 18.45 is de kerstviering in de klas afgelopen. 
De kinderen tot en met groep 4 worden door de ouders in de klas opgehaald. 
De oudere kinderen mogen zelf naar huis of naar buiten waar hun ouders staan. 
Van 18.45 tot 19.15 verzorgt de OV nog de gelegenheid om met andere ouders, kinderen en de 
leerkrachten nog even gezellig na te praten. De OV verkoopt daarvoor voor een geringe 
vergoeding koffie, thee, gluhwein en chocomel. De opbrengsten hiervan komen in de kas van 
de OV en worden daardoor in een later stadium weer voor uw kind gebruikt. De hapjes die over 
zijn in de klassen worden dan ook rondgedeeld. 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een keuze aangeeft op de lijst van de klas en dat ze hun bord, 
beker en bestek niet vergeten. 
We hopen op een hele gezellige kerstavond. 
 
Groeten namens de kerstcommissie van de Elsenhof. 
 
 
 
 
 
 



 

Gezinsviering  op kerstavond

 
We werken ook dit jaar weer mee aan de gezinsviering in de Gummariskerk. Deze vindt plaats 
op 24 december om 18.00 uur. Maar liefst 32 leerlingen zijn betrokken bij deze viering. Zij 
spelen het kerstspel en zingen in het koortje en zijn druk aan het oefenen.  Jeugdorkest JOW zal 
ook een groot aantal muziekstukken  door de kerk laten klinken. Kortom een mooi begin van 
Kerst 2015. 
We verwachten de leerlingen die meedoen om 17.30 uur in de kerk. 
 

Kunst  “Kubisme”

 

Het was een zeer geslaagde dag! De leerlingen van groep 6 en 7 hebben prachtige schilderijen 
gemaakt o.l.v. Yvonne van Oosterhout, een kunstenares uit Terheijden. i.s.m. cultuurspot. 
Er is gewerkt met de kunststroom Kubisme. Hieronder ziet u een aantal creaties. U kunt ook 
eens een kijkje nemen op de website van Yvonne: www.kunststijl.com Op deze website zullen 
ook foto's komen van de ochtend onder het kopje 'projecten'."  

 
 

 

http://www.kunststijl.com/


 
 

Vakwerk Meesterwerk :

Bij dit project leren de kinderen kennismaken met vakmensen die werken met hun hoofd 
en met hun handen en die gespecialiseerd zijn in techniek. In een groepje hebben de 
kinderen contact gelegd met een bedrijf waar vakmensen werken die producten maken en 
leveren. Ze zijn bij deze vakmensen op bezoek gegaan en hebben zich verdiept in hun 
activiteiten. 

Op woensdagavond 4 november heeft groep 7 haar Vakwerk Meesterwerk presentatie 
gegeven aan alle geïnteresseerden. Het was een geslaagde avond met veel belangstellende 
ouders, opa’s en oma’s, buren, ooms en tantes. De kinderen vertelden enthousiast alles 
wat ze hadden geleerd en ze kregen veel complimenten. Er werd bij het uitbrengen van de 
stemmen gelet op creativiteit, techniek, duurzaamheid en presentatie.  

De winnaars van de klas waren Max, Olivier, Sven en Sem met hun kunstwerk MOSS. Zij 
hebben hun kunstwerk samen gemaakt met kunstenares Mariola de Jong, de moeder van 
Olivier. Met inspiratie vanuit de natuur hebben zij een kunstboom gemaakt. Ze hebben 
materialen hergebruikt zoals een stuk boomstam, oude cd’s en koperen buizen. De jongens 
van MOSS zijn woensdag 11 november naar de finale bij de Rabobank in Oosterhout 
gegaan, waarbij alle winnaars, van de maar liefst 21 deelnemende scholen, aanwezig w 
aren. Hier hebben ze een mooie 2e plaats behaald! Gefeliciteerd MOS 
Hieronder het jury  rapport: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

                              Informatieavond kansrijke combinatiegroepen.

 
10 november was de informatieavond m.b.t. kansrijke combinatiegroepen. Dit was voor 
het team een kans om aan u uit te leggen hoe we vanuit deze visie werken. Aan de orde 
kwam: 
Vanuit de Elsenhof 

 achtergrond vorming combinatiegroepen.  
Zicht op de daling van het leerlingenaantal en de daarop gemaakte keuze van de 
samenstelling van de groepen. Een toelichting op de afstemming m.b.t. het aanbod 
zelfde leerjaren 

Toelichting vanuit BCO: 

 Aanpak Kansrijke Combinatie groepen en de start Kansrijke combinatiegroepen 

 Jaargroepen versus ontwikkelingslijn met daarin de traditionele organisatie (naast 
elkaar) en de drie pijlers van KC 

Invulling kansrijke combinatie door de school: 

 Uitleg : Hoe volgen we uw kind en de jaargroep waarin uw kind zit  

 Uitleg werken met een Spellingsles met daarin film beelden van 5 woordendictee, 
modellen, laat zien en de verlengde instructie. 

 Uitleg: Hoe gaan we om met Wereldoriëntatie     

 Uitleg Hoe werken met roep 2  in groep 1-2 en groep 2-3 met beelden van een 
instructie les rekenen groep 2-3 

In groepen met ouders: 

 bespreken wat ouders zien als kansen en wat hun zorg is. 
 
Met de gegevens van deze laatste activiteit gaat het team aan de slag om te onderzoeken 
hoe we de kansen kunnen uitbreiden en de zorgen kunnen verminderen.  
Ouders die aanwezig waren willen we hartelijk danken voor hun inbreng. Dit stellen we 
zeer op prijs!       
 

Actief ouderschap   ouderavond 20 januari!!   

Ook uw aanwezigheid op 20 januari voor de ouderavond actief ouderschap bevelen we van 
harte aan. U krijgt hiervoor nog persoonlijk een uitnodiging. 
 
 
 

Opvoedingstip van onze CJG-er Ivo van Groesen : 

Opvoeden is vooral het goede voorbeeld geven 

 
Als ouders ben je soms best onzeker bij het opvoeden. Hoe je volgens de deskundigen 
het beste kunt opvoeden kun je vernemen uit boeken, TV-programma's, tijdschriften, 
internet, enz. Prima dat je daarvan kennis neemt, maar wees niet benauwd ook volgens 
je eigen gevoel en gezonde verstand te werk te gaan. 
 
Elk kind is anders 
Je kunt allerlei boeken lezen, maar bedenk dat geen kind hetzelfde is. Een aanpak die voor 
het ene kind goed is, kan bij het andere kind verkeerd uitpakken. Iedere ouder heeft wel te 
maken met huilende kinderen in bed. Hoe snel moet je naar zo'n kind gaan. Volgens 
opvoedspecialisten moet je zo'n kind laten huilen en valt het kind vanzelf in slaap. Als je 



deze tactiek twee dagen volhoudt heb je er geen omkijken meer naar. Maar weer andere 
specialisten hebben een methode die erop neer komt om met regelmatige, steeds langere, 
tussenpozen naar het kind toe te gaan. En zo zijn er nog veel meer wegen die naar Rome 
leiden. Tips en handvatten kunnen bruikbaar zijn, maar vergeet het eigen gezonde 
verstand ook niet. 
 
Een goed gesprek aan tafel 
Als de kinderen wat ouder worden wil je ze allerlei nuttige adviezen geven om later een 
goed en verstandig mens te worden. In de praktijk valt het echter niet altijd mee om in alle 
rust regelmatig verstandige gesprekken met je opgroeiende zoon of dochter te hebben. En 
een goed gesprek tijdens het avondeten is eerder uitzondering dan regel. Realiseer je 
echter dat de conversaties die je met je partner of andere volwassene voert, ook vaak 
worden opgepikt door de kinderen en dat ze op die manier ook goede dingen mee kunnen 
krijgen. Let dus goed op wat je tegen elkaar zegt in het bijzijn van die kleine potjes met 
grote oren. 
 
Het goede voorbeeld 
Hoewel kinderen zich op jonge leeftijd nog wel eens willen afzetten tegen hun ouders en 
de gewoontes van hen, moet je nooit nalaten het goede voorbeeld te geven. Wees niet 
benauwd in het bos of voor je huis een papiertje of leeg blikje op te pakken en in de 
prullenbak te doen. Het voorkomt dat de kinderen later zelf troep laten slingeren. En praat 
verstandig en begripvol over anderen, ook al laten die een steek vallen, zodat jouw 
kinderen later ook genuanceerd oordelen over anderen. Wanneer jouw kind vervelend 
praat over andere kinderen op het schoolplein, laat je dan bv niet verleiden er negatief 
over te praten met jouw kind of met andere ouders. Want bedenk: elk kind is anders en 
heeft een andere achtergrond.  
 
 
 

 

Diverse berichten: 

Vul  een schoenendoos voor een vriendje ver weg! 
De leerlingen van groep 6-7 kinderen hebben schoenendozen versiert en gevuld  voor 
kansarme kinderen. De kinderen mochten spulletjes van thuis meenemen wat niet meer wordt 
gebruikt. Zo konden we de dozen goed vullen! Denk bijvoorbeeld aan een schriftje, potloden, 
een knuffeltje, een speelgoed autootje, ballonnen, knikkers, een jojo enz.  
De dozen zijn weggebracht en we hopen dat de kinderen ver weg er blij mee zijn. Volgend 
schooljaar zullen we weer aan dit project onze medewerking verlenen.  

 
 
 



 
 

Oproep :            speelgoed

 
Mocht u de speelgoedkasten thuis wat leger willen maken dan kunnen we voor het overblijven 
nog wel wat gebruiken. Vooral in de wintermaanden als er vaker binnen wordt gespeeld 
hebben we eigenlijk te weinig om de kinderen lekker te laten ontspannen met leuk speelgoed. 
We denken aan spelletjes, constructie enz. Ook buitenspelmateriaal is welkom.   
 

Verstopspel voor de groepen 4-5-6-7-8: tien tellen in de rimboe

 
 

 
 
 
 
 
 
 



BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer

 

 
Op straat is er genoeg te zien of te beleven voor kinderen om afgeleid te 
raken. Ze letten dan minder goed op het andere verkeer wat gevaarlijke 
situaties kan veroorzaken. Daar is ook afleiding bijgekomen in de vorm van 
mobiele telefoons.  
  
Het is belangrijk kinderen te leren hun aandacht goed bij het verkeer te 
houden. Geef daarbij als ouder ook het goede voorbeeld. 

 
Dit sluit aan bij de onlangs gestarte  campagne ‘Aandacht op de weg’, met het motto ‘ONderweg 
ben ik Offline’.  Daarin worden automobilisten gestimuleerd hun mobiel op stil te zetten om  
afleiding te voorkomen.  
 
Op www.schoolopseef.nl/verkeerskalender kunt u een digitale versie van de verkeerskalender 
bekijken. Ook zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u thuis met uw kind 
kunt doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De boodschap is dus: is dan ook: houd je aandacht op de weg. Dat is niet alleen veiliger voor jezelf, maar ook 

voor anderen. 

 

http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender

