
 
 

 

             
NIEUWSBRIEF  6 

                      April  2015 - 2016 
 

Data Activiteiten:

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

4 april t/m 22 april   2016     Kunstbalie beeldend  groep 7-8. 
4 april        2016      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-7. 
       Theorie examen groep 8 EHBO 
6 april        2016      8+ klas en doeklas.  
7 april        2016      Schriftelijk verkeersexamen groep 7. 
       EHBO examen groep 8 
8 april       2016       SKOD + klas. 
12 april     2016      Afsluiting project zwerfvuil. 
13 april     2016                   Praktisch verkeersexamen groep 7. 
       8+ klas en doeklas.  
15 april      2016      SKOD + klas. 
       Bloemenverkoop groep 8. 
17 april     2016      Communie groep 4 leerlingen. 
19, 20 en 21  april 2016                  Cito eindtoets groep 8. 
25 april  mei t/m 6 mei 2016    Mei vakantie + hemelvaart. 
27 april 2016      Koningsdag. 
 
 

Bloemenverkoop groep 8 

 
Groep 8 gaat in juni weer op schoolkamp. Om de kosten wat te dekken gaan ze vrijdag 17 april 
planten verkopen. We hopen natuurlijk dat we alle planten kunnen verkopen en er een mooi 
bedrag aan overhouden. 
 
 

http://www.elsenhof.nl/


 

Projecten: 

In verschillende groepen starten weer projecten. 
Groep 1-2 is men druk bezig met sprookjes en kastelen. 
Groep 2-3 heeft in de poppenhoek een reisbureau gecreëerd. 
Groepen 5-6-7-8 hebben een project over zwerfvuil en gaan dinsdag 12 april met een prikker op 
stap om de diverse straten van Wagenberg weer mooi schoon te maken.  
 

Diverse berichten uit de groepen via klasbord: 

 

Leren kun je leren. 
Het is belangrijk dat kinderen de juiste studievaardigheden ontwikkelen om zich voor te bereiden 
op het voortgezet onderwijs. Hier moeten zij opeens veel huiswerk maken en lesstof oefenen 
voor een proefwerk.  
In de bovenbouw (de groepen 7 en 8) bereidden we onze kinderen hier zo goed mogelijk op 
voor. Wat ga je leren? Hoelang heb je ervoor nodig? Hoe ga je dat aanpakken?  
Wij hebben het met de kinderen over het maken van een mindmap, studiekaarten of een 
samenvatting. We leren hen belangrijke woorden markeren en vragen bedenken bij een tekst. 
Ook wordt er aandacht besteedt aan hoe je jezelf kan overhoren en trucjes om lesstof beter te 
onthouden. 
Op onze website kunnen u en uw kind hierover nog meer informatie vinden. 
Ga naar: www.elsenhof.nl  informatie  thuis oefenen  leren is een makkie  
 
Groep 5-6 maakte vogeltjes van wol 

 
     En eieren met spijkertjes en draad. 

http://www.elsenhof.nl/


 
 

Culturele activiteiten van Kunstbalie

Voorstelling : dit is geen droom groep 1-2 
Het ging  over een museum dat tot leven komt. Drie figuren stappen uit een schilderij en beleven 
avonturen. 
De kinderen hebben een uur lang zeer geboeid naar de voorstelling "dit is geen droom "gekeken. Ze 
vonden het leuk, grappig maar ook wel een beetje spannend. De toneelspelers kregen aan het einde van 
het stuk dan ook een flink applaus van de kinderen.  
 

 
 

http://klunky.nl/artikel/dit-is-geen-droom


 
Beeldend In de wolken groep 1-2-3 

     
      
Groep 5-6 Muziek met Touac   
  
Muziek beluisteren en maken nav schilderijen.  
https://soundcloud.com/klunky-kunstbalie 
 
 
 

 

https://soundcloud.com/klunky-kunstbalie
http://klunky.nl/artikel/toeac-pictures-5-6


Groep 7-8   Foto / film Onderweg 

 
 
 
 
 

BVL= Brabants Veiligheid Label : Verkeer

 

 

Kinderen gebruiken de straat soms ook als speelplaats. Nu en dan gebeurt dat 
ook onverwacht. Bijvoorbeeld om achter een bal aan te rennen of om over te 
steken. Dan schiet een kind ineens tussen twee geparkeerde auto’s uit, tot 
schrik van een voorbijrijdende automobilist. 
 
Het is belangrijk kinderen te wijzen op veilige speelplekken in de buurt, en hen 
te leren rekening te houden met snel passerende auto’s. Aan de andere kant 
hebben natuurlijk ook automobilisten hier een belangrijke rol!  

 
Niet voor niets is er een campagne van de overheid om automobilisten te wijzen op het gevaar van 
hard rijden in de wijk. Hierin wordt gewezen op ons rijgedrag. We doen het allemaal weleens: net 
iets harder rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen. En 
soms onbewust, omdat onze gedachten afdwalen en we even niet opletten.  
 

De boodschap is dus: leer je kind rekening te houden met snel passerende 
automobilisten in de buurt en wijs hen de veilige speelplekken aan.  
Wees je ook bewust van je eigen snelheid en van de onvoorspelbaarheid van kinderen in 
het verkeer! 
 

 
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. Bekijk bijvoorbeeld de film over oversteken tussen geparkeerde auto’s. Op de site  
staat ook andere informatie voor ouders. 

 

 
 
 

http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender
http://klunky.nl/artikel/onderweg

