
 
 

 

           NIEUWSBRIEF  5 
                      Februari - Maart   
                              2015 - 2016 

 

Data Activiteiten:

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

16 / 25 februari 2016     Diverse toetsen 
17 februari 2016     8+ klas en doeklas  
18 februari 2016     Kunstbalie: Muziek voorstelling gr 5-6  
18 februari 2016     Studiemiddag leerlingen vrij  
19 februari 2016     SKOD + klas  
26 februari 2016     SKOD + klas  
2 maart       2016     8+ klas en doeklas  
4 maart       2016     SKOD + klas  
8 maart       2016     MR 
8 / 9 maart 2016     centrale aanmelding VO Breda 
11 maart     2016     SKOD + klas  
14 maart     2016     Project “ in de wolken” kunstbalie groep 1-2 
15 maart     2016     GMR 
16 maart     2016     8+ klas en doeklas  
17 maart     2016     Ouderraad 
18 maart    2016     SKOD + klas  
24 maart    2016     2e rapport 
24 maart    2016     Studiemiddag leerlingen vrij 
25 maart    2016     Goede Vrijdag 
28 maart    2016     2e Paasdag 
31 maart    2016      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-7 
       Kunstbalie theater groep 1-2 
1 april        2016      SKOD + klas  
4 april t/m 22 april   2016     Kunstbalie beeldend  groep 7-8 
4 april      2016      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-7 
6 april       2016      8+ klas en doeklas  
 
 
 

http://www.elsenhof.nl/


Wensen en verwachtingenavond 20 januari 2016 

 Verslag van de voorzitter van actief ouderschap  

Op 20 januari  2016 gingen ouders en docenten van de Elsenhof met elkaar in gesprek dat ging over de 
samenwerking tussen ouders en school. Over waar we blij mee zijn en over de wederzijdse wensen en 
verwachtingen. Actief Ouderschap leidde de avond. 

In een korte introductie door Adry Zoeteman van Actief Ouderschap, is uitgelegd dat we deze avond  met elkaar in 
gesprek gaan over de samenwerking  tussen ouders en school. Het gaat om het leren en welbevinden van de 
kinderen. Als ouders en school nauw samenwerken kunnen de talenten van kinderen tot bloei komen. Dat 
samenwerken gaat dus niet alleen over ouderhulp (informeel partnerschap), inspraak en afspraken (formeel 
partnerschap) maar ook over partnerschap in leren, partnerschap in opvoeden en partnerschap in de buurt.  

Na de introductie zijn alle aanwezigen verdeeld over vier groepen. We hebben daar gesproken over zaken die we 
goed vinden gaan en over wat beter kan; over wensen en verwachtingen van elkaar.  
In totaal waren er twee gespreksronden.  

Na afloop kwamen we weer bij elkaar en hebben we uit elk gesprek een paar hoofdpunten benoemd. Er is beloofd 
dat alles wat besproken is in de groepen, in een verslag gezet wordt.  

Hieronder vindt u een samenvatting van wat er besproken is in de groepen. Tenslotte staan alle punten van de flaps 

puntsgewijs genoteerd. 

 

Pedagogisch Partnerschap 

Ouders voelen zich welkom op school, ook met vragen bij de leerkracht voelen zij zich serieus genomen. Ouders en 

leerkrachten informeren elkaar wanneer er iets is met het kind. Er wordt op school gewerkt met de Kanjer training 

en voor een aantal leerlingen zijn er na overleg met de ouders extra lessen met thuisoefeningen. De peuter speelzaal 

en de groepen 1-2 hebben hun speelruimte vlak naast elkaar in het gebouw. Op deze wijze is er een mooie 

verbinding tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool. Ook komt weleens pestgedrag voor op school, 

ouders vinden het belangrijk dat dit openlijk besproken wordt en hebben het gevoel dat de school en ouders dit 

gezamenlijk kunnen oplossen. Ouders vinden het nuttig om , een of twee keer per jaar bij elkaar te komen om als 

ouders bepaalde zaken te bespreken of uit te wisselen. Een wens van de ouders is een toelichting op het “Kijk 

rapport” 

 

Didactisch partnerschap 

De communicatie via Klasbord wordt door de ouders als leerkrachten als prettig ervaren, kunnen er wat meer 

berichten verzonden worden met didactische informatie? 

Door de open klassen is er veel ruimte voor samenwerking en kennisdelen. 

De video die vertoond is op de informatieavond over het werken in combinatieklassen werkte erg verhelderend. 

Ouders voelen zich goed geïnformeerd tijdens de rapport gesprekken. Ouders missen bij het rapport een blad met 

uitleg, ( met name de KIJK) een alternatief is om het rapport uit te leggen bij de rapportbespreking. Ze willen wel 

eens een dagje meelopen in de klas om mee te maken  hoe het werkt op school of een workshop rekenen /taal  

volgen. 

 

Formeel partnerschap 

Ouders voelen zich goed geïnformeerd over afspraken en regels die er zijn op school. De beknopte schoolkalender 

wordt gewaardeerd. De informatieavond is goed georganiseerd en de informatiebrief is duidelijk wanneer er 

wijzigingen zijn. Wanneer hulp nodig is voor ouders bij problemen op pedagogisch of didactisch gebied wil men 

meer duidelijkheid. Aandachtspunt is de website up to date houden. Voor toekomstige MR leden eerder de cursus 

medezeggenschap aanbieden of de nieuwe ouder mee laten lopen met een zittende ouder in de MR. 

Informeel partnerschap 

Er is een open sfeer, ’s morgens staan de leerkrachten bij de deur van de klas. De toegankelijkheid van de 

leerkrachten wordt gewaardeerd. Er is een zeer actieve ouderraad, er zijn altijd genoeg ouders om te helpen, zelfs 

op de Wensen & Verwachtingen avond melde een ouder zich aan om te helpen bij de Vader- en Moederdag 

cadeautjes inpakken. Door de digitalisering is de rol van de klassenouders wat minder zichtbaar geworden, maak de 

klassenouder meer bekend .    



Maatschappelijk partnerschap 

Bij de gesprekken met de ouders over de rol van de school en de contacten in het dorp kwam heel duidelijk naar 

voren dat de school een grote rol vervuld in het dorp . Zij hebben contacten met de buurt, verenigingen, instanties 

en zelfs met de middenstand en de bank. Het schoolgebouw wordt ook voor anderen beschikbaar gesteld. 

                                               Informatie van de flappen 

1.Pedagogisch partnerschap, waar ouders tevreden over zijn  

Ouders voelen zich welkom op school. 
Ouders met vragen voelen zich over het algemeen serieus genomen door de leerkrachten  
De school heeft klassenregels, op de ouderavond bij de start van het schooljaar  worden de ouders hierover 
geïnformeerd. Daarnaast zijn de regels beschreven in de schoolgids. Het blijkt dat niet alle ouders van de 
klassenregels  op de hoogte zijn. 
Alle leerkrachten zijn toegankelijk voor de ouders, de één staat er meer voor open dan de ander. Ouders en 
leerkrachten informeren elkaar wanneer er iets is met het kind.  
Bij opvoedkundige problemen is de drempel om naar de directeur te gaan erg laag. 
De school werkt met de” Kanjertraining” en met “Rots & Water”. Voor een aantal leerlingen die dit nodig hebben 
biedt de school na contact met de ouders een extra cursus aan, waarbij ook thuisoefeningen meegegeven worden. 
De verbinding tussen de peuterspeelzaal en kleuters is positief. De kinderen die vanuit de peuterspeelzaal starten in 
groep 1 zijn al vertrouwd met de leerkracht, met de ruimte en andere kinderen. Goed voor de doorgaande lijn 
tussen voorschoolse voorziening en de basisschool. Het gebruik van Klasbord waarderen ouders en leerkrachten 
positief. 
Welke wensen en verwachtingen zijn er? 
Informatie voor nieuwe ouders schiet te kort. Het is onbekend waar de leerlingeningang is, hoe een eerste week 
eruit ziet etc. De startende ouders zouden graag iets meer praktische informatie hebben over de dagelijkse gang van 
zaken. 
Meer aandacht voor pestgedrag. Er zijn trainingen en protocollen, maar deze werken niet optimaal, er wordt nog te 
vaak gepest op en rond school. 
Op school/in de klas/ met ouders opener praten over pesten op school. Het gevoel is dat we het gezamenlijk wel 
kunnen oplossen. Als er iets speelt dit direct doorgeven aan ouders. 
Eenmalig bij de start van het schooljaar informatie over schoolregels , daarnaast via klasbord de ouders informeren 
over de klassenregels en “zo spelen we “regels. 
Een informatieavond bij de start van het nieuwe schooljaar wordt op prijs gesteld; hierbij kunnen dan tevens alle 
ouders worden uitgenodigd van kinderen die in dat jaar gaan instromen. Op deze avond wordt  algemene informatie 
gegeven over de leerstof. 
Toelichting op het “Kijk” rapport van de kleuters, er was geen toelichting bij dit rapport en er werd veel vaktaal 
gebruikt. 
Ouders zouden het ook nuttig vinden om één of twee maal per jaar bij elkaar te komen om als ouders onder elkaar 
bepaalde zaken te bespreken of uit te wisselen. 
Eenzelfde bericht komt  nu soms via Klasbord en Facebook én per mail. Het is goed om te kijken welk bericht via 
welk kanaal wordt verstuurd. 
Bij de start van een leerling in groep 1 - 2 een testmail versturen zodat ouders en school zeker weten dat berichten 
aankomen. Tip: Voor (nieuwe) ouders een bord waarop ze op een laagdrempelige manier vragen kunnen stellen. 
 
2. Didactisch partnerschap,  waar ouders  tevreden over zijn 
Open klassen, hierdoor is er veel ruimte voor samenwerking en kennisdelen. 
Kinderen weten wat er op school van ze verwacht worden. 
De communicatie via Klasbord wordt als prettig ervaren door zowel ouders als leerkrachten. 
Het topografieprogramma is voor ouders prettig, ze zien dat kinderen op een leuke manier leren en hoe de kinderen 
leren. 
De kinderen  krijgen de kopieën mee van het gemaakte werk. 
Op de ouderavond wordt besproken wat moeilijk is voor het kind, ouders wordt gevraagd thuis wat extra te oefenen  
met het kind. Ouders krijgen uitleg over de aanpak of een voorbeeld mee. 
De video over het werken in combinatieklassen die is vertoond tijd tijdens een informatieavond werkte erg 
verhelderend. 
Ouders worden op de hoogte gebracht via Klasbord wanneer er proefwerken zijn. 
Er is op school aandacht voor differentiatie m.b.t. de aanpak van kinderen; binnen het team zijn er volgens de 
ouders wel grote verschillen. 
Ouders voelen zich goed geïnformeerd bijv. tijdens de rapportgesprekken. Ook is er voldoende informatie over het  
maken van huiswerk. 
Als er extra hulp nodig is, staan de leerkrachten open voor een gesprek, zij worden als erg toegankelijk ervaren. 



Welke wensen en verwachtingen zijn er? 
Dagje meelopen in de klas om eens mee te maken hoe het werkt op school. 
Ouders zien graag dat via Klasbord  meer berichten worden verzonden met didactische informatie over wat er in de 
klas gebeurt.   
Workshop rekenen en taal om ondersteuning te kunnen bieden bij huiswerk. 
Meer “tussen door  contact” met de leerkracht. 
Ouders willen weten wat en op welke wijze kinderen iets leren (meer informatie en  uitleg geven over o.a. aanpak 
1.2.3 en hoe wordt bepaalde kennis getoetst). 
Praktische informatie over o.a. gymtijden groep 3. 
In de nieuwsbrief staat nu geen informatie meer per groep. Ouders zouden graag weer geïnformeerd worden over 
waar de klas mee bezig is. 
Duidelijker /overzichtelijker rapport. Ouders missen bij het rapport een blad met uitleg over de grafieken, dit 
toevoegen bij het rapport. Een alternatief is om het rapport niet mee te geven en tijdens het rapportgesprek eerst 
uit te leggen. Nu ligt tijdens de rapportgesprekken iets te eenzijdig de nadruk op de cognitieve ontwikkeling. Ouders 
zien ook graag meer aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en voor de sfeer in de klas.  
Kijk! Is niet erg kindvriendelijk. Suggesties is om een korte beschrijving toe te voegen zodat het kind ook een beeld 
krijgt hoe de leerkracht vindt dat het gaat op school. 
 

3. Informeel partnerschap, waar de ouders tevreden over zijn. 
De sfeer op school is goed. dat merk je aan de kinderen maar dat voel je ook als ouder. Er worden over en weer 
complimenten uitgedeeld. 
Het team is over het algemeen dankbaar voor de hulp die ouders geven. 
Er is een open sfeer, ’s ochtends staan de leerkrachten bij de deur van de klas.  
De klassenouders zorgen ervoor dat er bij activiteiten voldoende ouders zijn voor de hand - en spandiensten. Zeer 
actieve ouderraad. 
Altijd genoeg ouders om te helpen met activiteiten. 
Welke wensen en verwachtingen zijn er? 
Als gevolg van het gebruik van Klasbord is de rol van de klassenouder wat minder prominent geworden. De rol van 
de klassenouder mag iets meer zichtbaar worden. 
Ouderhulp graag op tijd regelen, dit is soms aan de late kant. 
Bij het invullen van het Oudertevredenheidsonderzoek was er geen ‘n.v.t.- optie’ waardoor sommige ouders een 
mening moesten geven over iets waar ze (nog) geen ervaring mee hadden. 
Tip: Een van de ouders bood aan om te helpen bij het maken van de Moeder- en Vaderdag cadeautjes. 
 
4.Formeel partnerschap, waar ouders tevreden over zijn 
Trainingen en protocollen voor pesten : Kanjertraining, Rots en water, pestprotocol 
Informatieavond over de combiklas was  goed georganiseerd, duidelijk en prettig, eveneens als de infobrief. 
Ouders voelen zich goed geïnformeerd bij wijzigingen. 
Zowel de directeur als de teamleden worden als erg toegankelijk ervaren door de ouders. 
Ouders vinden een luisterend oor, er is goede begeleiding en er wordt goed teruggekoppeld. 
Klasbord wordt als positief ervaren. 
De beknopte kalender met regels. 
Welke wensen en verwachtingen zijn er? 
Zorgen dat de  website up-to-date is. 
Er waren opmerkingen over de nieuwsbrief graag hier meer aandacht voor. 
Meer duidelijkheid (bij alle ouders)  welke hulp de school kan bieden bij problemen op pedagogisch of didactisch 
gebied. 
Starten als ouder in de MR is lastig als je weinig informatie hebt over de rechten en plichten. De cursus 
medezeggenschap eerder aanbieden zodat  je als ouder het gevoel hebt  goed op de hoogte te zijn van je rol en 
mogelijkheden in de MR.  Ook een mogelijkheid is om een nieuwe ouder in de MR te koppelen aan een zittende 
ouder die meer informatie heeft over het reilen en zeilen van de MR. 
De school kan zorgen voor een melding op Klasbord als er een nieuw verslag van de MR op de website van de school  
is geplaatst.  
Een informatieboek voor groep 1-2 
Aandacht voor recente informatie vanuit de MR. 
 
5.Maatschappelijk partnerschap, waar ouders tevreden over zijn 
Het dorpse karakter van de school is goed zichtbaar in de school. Naast het ter beschikking stellen van de school aan 
verenigingen /organisaties  is er veel samenwerking met allerlei instanties en verenigingen zoals de 
(jeugd)harmonie, muzieklessen, EHBO, sportverenigingen enz. 
Mooi schoolplein dat ook buiten schooltijd goed wordt gebruikt. 



De school doet regelmatig mee aan goede doelen. Het team bepaalt, samen met ouders uit een werkgroep, naar 
welk goed doel de opbrengst van een bepaalde actie gaat. 
Wens: 
De kinderen kunnen voor het verkeerexamen niet oefenen met een verkeerslicht om dat er in het dorp geen 
verkeerslichten zijn. Verkeerslessen/examen ook afnemen in grotere stad als Breda. Er is een groot verschil tussen 
het dorp en daarbuiten met verkeersomgeving. 
 

                                               Vervolg van deze avond 

 
De bovenstaande bevindigen zullen in de diverse geledingen , MR ouderraad en team, besproken worden. Vandaar 
uit zullen we samen met een aantal ouders de eerste actiepunten formuleren  en bekijken hoe deze uitgevoerd 
kunnen gaan worden. 
Het team heeft het als een zeer zinvolle avond ervaren. 
Diverse ouders hebben ook gereageerd dat deze avond zeer waardevol was.  We gaan aan de slag!! 

 

Carnavalsvoorbereiding 

Carnaval in Wagenberg 

Dat de Elsenhof midden in het dorpsleven staat was natuurlijk al bekend, maar we hebben er nog een schepje 
bovenop gedaan. In verband met het steeds minder wordende aantal deelnemers aan de kinderoptocht op 
carnavalszaterdag, is de afgelopen weken een samenwerking gestart van het Wagenbergse carnavalscomité en onze 
school. Twee woensdagmiddagen is er geknutseld met als doel de kinderen enthousiast te maken voor de 
kinderoptocht. Nou dat heeft gewerkt. Er is onder andere onder de enthousiaste leiding van onze hulp conciërge 
Gerrit hard gewerkt. Er zijn veel leuke en mooie creaties gemaakt door kinderen van groep 1 t/m groep 8. De groep 
8 leerlingen hebben zich daarbij van hun beste kant laten zien door alle jongere kinderen te helpen.  

En het resultaat: 20 deelnemers aan de kinderoptocht!! Meer dan twee keer zoveel dan vorig jaar. Echt voor 

herhaling vatbaar. Een mooi initiatief om carnaval in het dorp levend te houden. 

 



 
 
 
 

 

 
Ook de groepen 1-2 waren zich  in hun eigen groep aan het voorbereiden. 



 
 
Vrijdagochtend hebben we weer een fantastische ochtend gehad. De leerlingen van de Elsenhof 
kunnen goed feest vieren. Er wordt nog een verslagje gemaakt van de ochtend en de foto’s 
komen op de website. 

Schaatsmiddag 

 
De leerlingen van groep 5-6-7-8 waren niet te houden deze week. Lekker donderdag middag naar de 
schaatsbaan. Nadat ze eerst op school gegeten hadden gingen ze rond 13.00 uur de schaatsbaan op. Ze 
hebben genoten. Het was lekker rustig en ze hadden dus alle ruimte om met elkaar een baantje te 
trekken. Een mevrouw gaf zelfs een clubje kunstschaatsles. 
De vraag kwam al snel: “kunnen we dit geen twee keer per jaar doen?  Of misschien zelfs in de winter 
iedere donderdag i.p.v. gym?   
Dat geeft wel aan de men het super vond! 

 

  



 

 
 
 

Afsluiting  Rots en Water training groep 4-5-6

 

Juffr. Hannie en juffr. Hannie gaven deze training aan groep 4-5-6. 
Voor meer informatie over rots en water : nieuwsbrief 2 van dit schooljaar.  

 

 



 
 

Kidssport :

De afgelopen weken hebben de leerlingen les gehad in  hockey en turnen. De eerste twee lessen zijn 
verzorgd worden door de stagiaires Tom en Illiana. De derde les (donderdag 28 januari) werd verzorgd 
door  hockeyclub Made.  

 
Het volgende blok van Kidssport is badminton. 
We hebben weer de twee stagiaires Tom en Illiana voor deze 3 lessen.  
1. Donderdag 18 februari              (groep 5/6 geen gym i.v.m. voorstelling) 
2. Donderdag 25 februari 
3. Donderdag 3 maart                    (groep 6/7 geen gym i.v.m. voorleeswedstrijd) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



Diverse berichten uit de groepen via klasbord: 

Zaakvak Natuur: 

Groepen  6 en 7 hebben eigen appelsap of appelmoes gemaakt. De afgelopen weken hebben we het bij natuur 

gehad over productieketens, productiemiddelen en het eindproduct. We hebben de productieketen vandaag 

zo kort mogelijk gehouden om onze ecologische voetafdruk te verkleinen"  

 

 
 

Werken met de laptop en rots en water 
 

 
 



 
 

 
💜 Rennen door de 'tunnel van liefde'. Was een nieuwe, spannende maar leuke opdrachten tijdens Rots & 

Water. Een mooie boog maken en op tijd je armen weer omhoog!  Met de rekenles gewerkt met brief en 

met munt geld. De kinderen van groep 4-5, kunnen al erg goed gepast betalen.  

 



 
Het schaaktoernooi’ Groep 6/7 De bedenker van het schaak toernooi is Olivier de Jong. Olivier en Max 
mochten lootjes trekken met namen daar op. Daardoor is er een klassement gekomen. Er deden maar liefst 15 
kinderen mee. Nu zijn er nog 5 kinderen over: Olivier, Max, Elodie, Sven en Julian. Die spelen na de vakantie 
voor de grote finale. Geschreven door Julian" 

 
 

Elodie, Mila en Gwen hebben ons afgelopen week frisdrank leren maken. Dit hadden zij geleerd bij de plusklas. 

Knap hoor!"  

 



BVL= Brabants Veiligheid Label : Verkeer

 

 
Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen oefenen om zelfstandige 
verkeersdeelnemers te worden. De route van huis naar school en andersom maakt 
een groot onderdeel uit van die omgeving. 

 
 
 
 
 

 

 
 
Het gedrag van de leerlingen en hun ouders zelf maakt een groot deel uit van de verkeersveiligheid rond 
de school. 
  
Kerende auto's van ouders en verkeer dat naar parkeerplek zoekt, parkeerproblemen (ouders die op een 
ongewenste plek parkeren) en  een teveel aan auto’s  die het zicht op de weg blokkeren. Maar ook 
leerlingen zelf die oversteken op de verkeerde plek of zonder te kijken de weg op rennen. Het zijn 
allemaal zaken die we zelf in de hand hebben. Door ons hiervan bewust te zijn kunnen we al een groot 
deel van de veiligheid verbeteren. 
 
Ga eens wat vaker met uw kind weinig te voet of met de fiets. Maak uw kind bekend met de meest veilige 
route. En wees u bewust van uw eigen rol in het verkeer. 
 
Op www.schoolopseef.nl kunt informatie vinden over een veilige school-thuisroute. Ook kunt u de 
verkeerskalender bekijken en het verhaal met uw kind(eren) lezen. Er zijn leuke interactieve oefeningen in 
de plaat verwerkt, die u thuis met uw kind kunt doen. Op de site staat ook andere informatie voor ouders. 
 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: met elkaar zorgen we voor een veilige school-thuisroute. We letten 

op elkaars en onze eigen verkeersveiligheid! 

 

http://www.schoolopseef.nl/
http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender

