
 
 

  

           NIEUWSBRIEF  6 
            Mei-Juni 2017 

 

Data activiteiten   2017

24 april  mei t/m 5 mei 2017    Mei vakantie  
Week 18  t/m 12 mei 2017    Hoofdluiscontrole 
09 mei  2017      MR 
10 mei 2017      8+ klas en doeklas  
12 mei 2017       SKOD + klas 
15 mei 2017      OV vergadering 
15 mei 2017      Start Toetsweek t/m 9 juni 2017 
16 mei 2017       Sportdag groep 5-6-7-8 
16 mei 2017      GMR 
17 mei 2017      8+ klas en doeklas  
19 mei 2017       SKOD + klas 
19 mei 2017      Bloemenactie groep 8 
24 mei 2017      8+ klas en doeklas  
24 mei 2017      studieochtend leerlingen vrij lang weekend. 
25 mei- 26 mei 2017     Hemelvaart leerlingen vrij 
31 mei 2017      8+ klas en doeklas  
01 juni 2017      Schoolreis groep 1-2-3 
02 juni 2017       SKOD + klas 
04 juni 2017      Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  
05 juni 2017      2e  Pinksterdag leerlingen vrij  
06-09 juni 2017     Avondvierdaagse  
07 juni 2017      werkgroep communicatie  
09 juni 2017       SKOD + klas 
13 t/m 15 juni 2017     Schoolkamp groep 8 
13 juni  2017      MR 
16 juni 2017      Spelletjes ochtend gr. Instroom-1-2-3-4 
19 juni t/m 30juni 2017    Overgangsgesprekken  
20 juni 2017      GMR 
20 juni 2016      Schoolreis groep 6 
21 juni2017      8+ klas en doeklas  
22 juni 2017      Schoolreis groep 7 
23 juni 2017      Zomeravond 
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27 juni t/m 14juli 2017    kunstbalie literatuur groep 7-8  
27 juni 2017      Oudergesprekken 10 minuten ouders gr. 1-7  
29 juni 2017       Schoolreis groep 4-5 
30 juni2017      Opbouw musical 
04 juli 2017      Ouderraadvergadering  
05 juli 2017      Oudergesprekken 10 minuten ouders gr. 1-7  
06 juli 2017      generale repetitie musical   
07 juli 2017      Bezoek moskee groep 8 
10 en 11 juli 2017     Musical groep 8 
12 juli 2016      Afscheid groep 8 + rapport 
14 juli 2017      Laatste schooldag alle leerlingen 
17 juli 2017      Start zomervakantie 
 

De website heeft een nieuw jasje   

 
Bs de Elsenhof heeft de website vernieuwd. www.elsenhof.nl 
Deze is nu geschikt voor elk device.  
U krijgt nu op de telefoon of op de laptop, tablet een aangepaste afmeting.  
Dat moet het gemakkelijker maken om de berichten overal te lezen. Ook de indeling hebben we iets 
veranderd. De informatie kunt u nu gemakkelijker vinden  nl op alfabet. 
Samen met een ouder gaan we de komende tijd bekijken of er nog aanpassingen gedaan kunnen worden 
ter verbetering. Tevens hebben we nu een wachtwoord bij de fotopagina. 
Deze is dan alleen voor ouders/verzorgers van onze school toegankelijk.  
 
 

Vluchtweg 2017. 

 
Vluchtweg 2017  
 
Je gelooft dit nooit. Ik geloof het in ieder geval niet. Ze zijn vluchtplannen aan het maken. Vluchten! Dus  
weg uit dit huis, weg van m’n school en m’n vrienden. Zijn ze nou helemaal gek geworden.? En zeker 
maar één koffer per persoon meenemen. Wat ga ik daar nou in kunnen stoppen. Ik weet niet eens wat 
ik mee neem. Kleren, m’n telefoon. Make-up. Oh nee, stom, dat heb je daar in de rimboe natuurlijk niet 
nodig. Hoe moet dit  nou goed komen… 
 
Dit is het verhaal van Eva. Eva woont hier, gewoon in de gemeente Drimmelen. Ze gaat naar school, ze 
sport, ze wordt verliefd. Maar ineens wordt alles anders: haar familie is niet meer veilig. Er dreigt 
oorlog en zij moeten vluchten. Of ze een veilige plek vinden, dat is het verhaal dat met Vluchtweg 
wordt verteld. 
Jij bent zo vrij als een vogel. En dat vieren we op 5 mei 2017 opnieuw. Maar de V van vrijheid staat ook 
voor Vluchtweg. Voor families net als die van Eva die moeten vluchten. Wat zou jij doen als je moest 
vluchten? Wat neem je mee? Wij van de Stichting Drimmelen Connect! gaan onderweg en vragen of je 
meegaat.  
Op 4 mei 2017 vindt het grote muziekevenement plaats. Film, live muziek en een wandeltocht om 
vanuit je woonplaats mee te lopen naar de plek van het evenement.  
In de gratis te downloaden lespakketten vind je allerlei opdrachten om stil te staan bij Vluchten en 
Vrijheid. Of om juist in actie te komen. Vóór herdenken, tegen vergeten. Dus: aan het werk, download 
wat je nodig hebt en kom op 4 mei naar Vluchtweg. Schrijf geschiedenis met een nieuwe manier van 
herdenken! 

http://www.elsenhof.nl/


Praktische informatie rondom het evenement op 4 mei kun je vinden op www.drimmelen-connect.nl , 
in weekblad Het Carillon en Rondom De Toren. 
 
 

Zomeravond 23 juni ! 

 

 
 
23 juni is het weer zomeravond. 
1x in de twee jaar wordt deze avond georganiseerd door de oudervereniging en teamleden.  
Het doel is gezellig samen zijn voor ouders, kinderen ,team en opa’s en oma’s 
De leerlingen zullen weer een voorstelling verzorgen. Zet dus deze datum ook in uw agenda!  
Op de kalender staat hij al. De avond is van 19.00-21.00 uur. 

 
 

Vakantierooster 2017-2018 

 

Herfstvakantie Maandag    16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017  
Kerstvakantie   Maandag    25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie Maandag    12-02-2018 t/m vrijdag 16-02-2018 
2e paasdag  Maandag    02-04-2018 
Meivakantie  Maandag    23-04-2018 t/m vrijdag 04-05-2018 
Hemelvaart  Donderdag 10-05-2018 t/m vrijdag 11-05-2018 
2e pinksterdag  Maandag    21-05-2018 
Zomervakantie Maandag    09-07-2018 t/m vrijdag 17-08-2018 
 
Wilt u met het plannen van uw vakantie rekening houden met bovenstaande data. 
Er zijn maar enkele uitzonderingen waarbij buiten deze data om vakantieverlof te verkrijgen. 
Geen gewichtige omstandigheden / belangrijke redenen zijn:  
1. Een afwijkend vakantierooster van slechts enkele dagen van andere kinderen uit het gezin, die op 
andere scholen zitten. (Bijvoorbeeld herfstvakantie, krokusvakantie etc.)  
2. Geen andere boekingsmogelijkheden voor vakantie (vooral ontstaan door te laat boeken).  
3. Voor vakantie buiten het seizoen in verband met lagere prijzen.  
4. Een uitnodiging van bijvoorbeeld tante, oom of grootouder(s) om mee op vakantie te gaan buiten de 
schoolvakanties.  
5. Eén of meerdere dagen eerder afreizen voor, of later terugkeren van vakantie om drukte op wegen 
te vermijden.  
6. Eerder afreizen om voor een bepaalde tijd het vakantieadres te bereiken wegens bijvoorbeeld de 
huurperiode van het vakantiehuis.  
7. Voor familiebezoek in een ander werelddeel (al of niet gekoppeld aan vakantie) kan geen verlof 
worden verleend. 
 
 
 

http://www.drimmelen-connect.nl/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RLisSNEo&id=60F38303033504872D1B5271EC9BC1F9106F6680&q=midsomer+feest&simid=608009174022686334&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=QCKRnro1&id=C63AC221198C4234455DE03D6C49B98EE3F8CC0D&q=letsgo+party&simid=608051745739114771&selectedIndex=126


Start voorschoolse opvang   

Na de meivakantie start Eskadee bij ons in het gebouw de voorschoolse opvang op maandag en 
donderdag. 
 

We spelen in op de behoefte om kinderen tussen 7.30 en 8.30 uur op te vangen bij basisschool De 
Elsenhof. De komende periode tot aan de zomervakantie van 2017 beschouwen we samen met 
basisschool De Elsenhof als experiment om te bezien of we voorschoolse opvang kunnen voorzetten in 
het schooljaar 2017/2018. Het experiment is geslaagd als de kwaliteit van dienstverlening door alle 
partijen positief wordt ervaren  en er voldoende kinderen gebruik van maken om kostendekkend te zijn.  
 

Het spaarvarken   van Johan en Carolien:  

   

                            
 

Vanuit de oudervereniging willen wij jullie bedanken voor het sparen van de bonnetjes die afkomstig 
zijn bij Johan en Caroline en in het spaarvarken hebben gestopt. Wij hebben deze week het 
spaarvarken kapot geslagen en hiermee €46,- opgehaald voor de oudervereniging. Dit bedrag komt ten 
goede van alle kinderen op school! 
Daarnaast sponsort Johan en Caroline een lekker stukje fruit wanneer de kinderen op schoolreisje 
gaan. Dat wordt smullen! 
 
Maar de spaaractie is niet voorbij! Er staat een nieuw mooi glimmend varkentje op de kast bij de 
ingang van groep 1/2. Daar mogen jullie alle bonnetjes die afkomstig zijn van Johan en Caroline vanuit 
de winkel of van het terras in stoppen. 3% van het bedrag wordt gesponsord door Johan en Caroline 
aan de oudervereniging. Het bedrag zal gebruikt worden om mede activiteiten te organiseren voor alle 
kinderen. Dus SPAREN maar! En vergeet ze niet in te leveren.  
Namens de oudervereniging alvast bedankt voor jullie inzet! 
 

 
 



Oranjecomité   

 
Wij, het oranje comité, zijn op zoek naar vrouwen en mannen die het leuk vinden om ons op 
Koningsdag te komen helpen. 
Lijkt het je leuk om te komen helpen, stuur een berichtje naar oranjecomite@ziggo.nl 
Ook als je je wilt aansluiten bij het team kun je een berichtje sturen. 

Met zijn allen kunnen we er weer een koninklijke dag van maken. 

Oranje comité 

 

Workshop Scheiding   

 

 

 
 
Denkt u aan scheiden… 
 

… en zoekt u duidelijke informatie over wat u bij een scheiding kunt tegenkomen? 
Geef u dan op voor (een van) de thema-avonden van ‘Goed uit elkaar’, op 
donderdag in mei/juni. Voor deelname hoeft u niet te betalen.  
 

Op 11 mei gaat het over de voor- en nadelen van scheiden: wat zijn de argumenten voor en 
tegen het verbreken van de relatie.  
Kinderen en een scheiding is het onderwerp op 18 mei: hoe vertelt u het, hoe ondersteunt u 
uw kinderen en hoe gaat u samen verder met de opvoeding.  

Op 1 juni geeft een advocaat uitleg over de echtscheidingsprocedure, de gang naar de 
rechtbank, samenwonen en co-ouderschap, alimentatie en schulden en het ouderschapsplan. 
De financiële gevolgen, voorzieningen van de overheid, wetten en regelingen worden 
besproken op 15 juni. 
 

De bijeenkomsten vinden plaats van 19.00 tot 21.00 uur bij het IMW, Willemstraat 20, 4811 
AL Breda. Inloop vanaf 18.45 uur. 
 
Aanmelden voor een of meerdere avonden kan, tot uiterlijk donderdag 11 mei, bij het IMW via 

076 – 530 58 88 of met een mail naar antwoord@imwbreda.nl. 
Meer informatie vindt u op www.imwbreda.nl bij ‘Goed uit elkaar’. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 
Breda, april 2017 

 
Noot voor de redactie: 
Nadere informatie is te verkrijgen bij M. den Hollander, staffunctionaris, IMW Breda,  
tel. 076 –530 58 88. 
U vindt ook informatie op http://ow.ly/szI130aPwHv 

 
 
 

mailto:oranjecomite@ziggo.nl
http://www.imwbreda.nl/
http://ow.ly/szI130aPwHv


Foto’s van diverse activiteiten. 

 
 

 
 

Wat waren groep 1-2 trots dat ze alle eieren gevonden hadden. De paashazen kwamen ook kijken. We 
hebben niet alleen een prijsje verdiend na het vinden van de zilveren eieren. Maar ook een extra 
chocolaatje dankzij het vinden van het gouden ei door Melle. Ook de oudervereniging gaf nog wat 
lekkers mee. 

 

 

De commissie Pasen van de ouderraad heeft weer 
ontzettend fijn werk verzet om er een fijne morgen van te 
maken. Hartelijk dank!! 

 

 

 

 

Pasen op de Elsenhof met 2 prachtige hazen!  

 

 
 
 
 
 



 
 

Wat een plezier in groep 4-5! Samen een hele lange tekening maken. 
Dat kunnen deze kunstenaars wel! 

 
 
 

                                     
 
Trots op alle kinderen van de klas. 6 april groep 7 theorie examen verkeer, 10 april groep 8 theorie 

examen van de EHBO en 

....... ALLEMAAL ZIJN ZE GESLAAGD! ! 

 
 
 
 



                        
 

Boomplantdag op de Elsenhof! 
 

            
 

De kinderen hebben ontzettend genoten van deze praktijkles. 
Nu thuis nog aan de slag met hun eigen vlinderstruikje. 

 
 
 



 
 

De dag van de leerplicht. 

Gastles van de wethouder van onderwijs en de leerplicht ambtenaar. 

 

 
 
 



 
 
 

7 april Juf Irene en Rudi getrouwd!  

 
 



  

 



 
 
 

 
Groep 2-3 Juf Engelien heeft vrijdag kern 8 afgesloten met een toneelstukje 

n.a.v. het ankerverhaal. De klas was ineens vol met prinsen, ridders en prinsessen. 
De kinderen hebben genoten. 

 



 

Natuurkunde les: kettingreacties 
 
 

Verkeer BVL:     Brabants Veiligheid Label  

 
 

Een veilige fiets met goede verlichting is een voorwaarde om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. 
 

Bekijkt u eens samen met uw kind zijn of haar fiets. Controleer de fiets op de veiligheidseisen: 
een goed functionerende fietsbel, remmen, verlichting en reflectie, zijn de banden niet versleten 
en hard genoeg opgepompt, is de ketting niet versleten, staat het zadel op de juiste hoogte en 
stevig vast, zit het stuur stevig vast?  
Uw kind leert zo al doende wat een goede fiets is. 
 

 
 

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 ook eens de film 

over een veilige fiets! Op de site staat ook andere informatie voor ouders 

De boodschap is dus: veilig met de fiets door het verkeer begint bij jezelf 
én bij je fiets. 

http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender

