
 
 

 

           NIEUWSBRIEF  1 
             September /oktober 2016-2017 

 
Hallo allemaal,   

leerlingen en ouders / verzorgers van Bs. de Elsenhof,  
 
We hopen dat jullie allen genoten hebben van deze vakantie.  
Vooral de laatste weken was het een zonnige vakantie!  
Dat geeft weer energie voor het komende schooljaar.  
Nu nog een paar dagen genieten en dan gaan we as. maandag  een start maken met dit nieuwe schooljaar.  
Voordat we maandag gaan starten zijn er al een aantal data en mededelingen waarvan we u op de hoogte 
willen stellen. Deze vindt u in deze eerste nieuwsbrief. 
U ontvangt ook nog een mail m.b.t. klasbord. Klasbord verzorgt de communicatie op een snelle, leuke, veilige 
manier tussen ouders en de leerkracht/klas. Klasbord is bedoeld om korte mededelingen, kleine vragen, 
foto’s en berichtjes uit de klas rechtstreeks te delen met de ouders. Wilt u zo snel mogelijk de inlogcode 
invullen zodat we u kunnen toevoegen aan de groep. Dit jaar kiezen we er voor om per combinatiegroep een 
inlogaccount te maken. Het kan voor komen dat er een specifiek bericht komt voor een deel van de 
combinatiegroep. Dat zullen we dan aangeven in dat bericht.  
 
We wensen onze leerlingen en u een goed, leerzaam en prettig schooljaar toe. 
We gaan er weer graag samen met hen en u iets moois van maken.  
Het team van BS de Elsenhof is er klaar voor en heeft er weer zin in!!  
 

Ons motto blijft van kracht 

 
We wensen jullie nog een heel fijn weekend toe en tot maandag! 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens team Bs. de Elsenhof 
Hennie van Groezen 
 
 
 



Informatie komend schooljaar 

 
Informatieavond  15 september: 
We hebben er voor gekozen om alle groepen op dezelfde avond te plannen. Ouders die tussendoor een half 
uurtje pauze hebben kunnen in de aula een kopje koffie of thee nuttigen. Tijdens dit info half uurtje vertellen 
we u kort hoe een schooldag van uw kind eruit ziet en geven we informatie over de vakgebieden en 
bijzonderheden van desbetreffende groep. Op deze avond vragen we u ook een intekenlijst in te vullen voor 
de kennismakingsgesprekken die een week later gepland staan. 
Deze kennismakingsgesprekken 19 t/m 22 september zijn speciaal gepland zodat u, ouders/ verzorgers, uw 
vragen kwijt kunt en de leerkracht  informatie over uw kind kunt geven wat van belang kan zijn voor het 
komende schooljaar. 
U krijgt via de mail de tijden van deze kennismakingsgesprekken door. Ook ontvangt ueen mail m.b.t. 
klasbord.  
Klasbord verzorgt de communicatie tussen ouders en de leerkracht/klas op een snelle, leuke, veilige manier. 
Klasbord is bedoeld om korte mededelingen, kleine vragen, foto’s en berichtjes uit de klas rechtstreeks te 
delen met de ouders. Wilt u zo snel mogelijk de inlogcode invullen zodat we u kunnen toevoegen aan de 
groep. Dit jaar kiezen we er voor om per combinatiegroep een inlogaccount te maken. Het kan voor komen 
dat er een specifiek bericht komt voor een deel van de combinatiegroep. Dat zullen we dan aangeven in dat 
bericht.  
Uw kind krijgt op de eerste schooldag weer een handige jaarkalender mee naar huis. 
Daarin staat alle relevante informatie en een jaaroverzicht van de activiteiten. We hebben er wat extra laten 
maken. Indien u er een extra wenst is deze te koop voor € 3,50.  
Natuurlijk krijgt u ook weer via de mail informatie toegestuurd. U kunt ook de school mailen het adres is: 
info@elsenhof.nl  Het mailadres van de leerkracht is de volledige naam met @skod.org. Deze staan ook op 
de kalender vermeld. 
Voor het meest actuele nieuws kunt u onze website www.elsenhof.nl bezoeken.  
De kalender kunt u al vinden op de website.  
Is u iets niet duidelijk of heeft u een vraag  dan  bent u van harte welkom om deze te stellen.  
Zowel de leerkrachten als ik willen u graag te woord staan, dus schroom niet om binnen te lopen en uw vraag 
te stellen of even een afspraak te maken.  
 
 

Groepsbezetting schooljaar 2016-2017

 
De leerkrachtbezetting voor komend schooljaar is als volgt: 
Groep 1-2 :    Hennie van Groezen (ma, vrij)   
    Iris v.d. Wildenberg (di, wo, do, ) 
Groep 2-3:   Dymphy van Strien (ma, di, wo)   
    Hannie van Drunen (wo, do, vrij) 
Groep 4-5:   Lieke Lotstra ( ma, di-ochtend )  
    Annemiek de Bont ( di- middag, wo, do, vrij) 
Groep 5-6:   Ingrid de Feijter (ma, do,) 
    Louisette Merkx (di, wo, vrij) 
Groep 6-7:                        Irene Ligthart (ma t/m vrij) 
Groep 7-8:  Heidi van Prooijen ( ma t/m vrij)   
Onderwijsassistentie:  Henny van Oosterhout ( di-, wo-, do-, vrij-ochtend)  
Intern Begeleider :  Hannie van Drunen (ma, di) 
De leerlingen hebben de laatste schooldag al kennisgemaakt met hun leerkracht en hebben in hun nieuwe 
lokaal een kijkje kunnen nemen.  
  

mailto:info@elsenhof.nl
http://www.elsenhof.nl/


 

Plattegrond bs de Elsenhof1.3. Plattegrond bs. de Elsenhof 

 
 
 

 
Groep 

6-7 

IB 
 

Groep 
2-3 

Groep 
4-5 

Groep 
7-8 

Buiten 
Schoolse 
Opvang: 
BSO 

Groep 
5-6 

Ruimte voor 

 SoVa Trainingen 

 Ondersteuning 

 spelen peuters  

 overblijven slecht 
weer 

Groep 
Instroom- 

1-2 

Speelzaal 

Teamkamer 

Handenarbeid 
 
Overblijfruimte
: 
TSO 

Peuter 
Speelzaal: 

PSZ 

Directie 

 

Aula 

Ingang groep 1-2-3 

Ingang groep 4-5-6-7-8 

Conciërge 

Hoofdingang 

Ingang BSO+ 
Jeugdorkest 

Binnentuin 

 Spreek 
kamer 
 

Ingang  PSZ 



Data activiteiten  september  / oktober 2016

 
05 september  2016     Start schooljaar …………..de kalender komt mee. 
5 t/m 9 september 2016    Hoofdluiscontrole 
11 september  2016      Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk 
12 september  2016     Start kanjertraining alle groepen  
       Roald Dahlweek 
15 september  2016     Informatieavond alle ouders 
       19.00-19.30 groep 2-3 en 7-8 
       19.30-20.00 groep 1-2 en 6-7 
       20.00-20.30 groep 4-5 

20.30-21.00 groep 5-6 
19 september  2016     kennismakingsgesprek 15 min. ouders gr. 8 
20 september  2016     kennismakingsgesprek 15 min. ouders gr. 1-7 
21 september  2016     werkgroep communicatie  

kennismakingsgesprek 15 min. ouders gr. 1-7 
22 september 2016     kennismakingsgesprek 15 min ouders gr. 8 
30 september  2016     studieochtend  leerlingen  vrij   
 
Maanden oktober + november 2016    Museumschatjes 
04 oktober     2016     Fotograaf  
04 oktober    2016     MR 
05 oktober      2016     8+ klas en doeklas  
05 oktober     2016      Start Kinderboekenweek  

Openingsviering kerk 11.30 uur 
06 oktober    2016     Mad science workshop 
07 oktober     2016     1e Ontruimingsoefening  
09 oktober  2016     Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  
10 oktober  2016     Jaarvergadering OV voor alle ouders 
11 oktober  2016     GMR 
19 oktober         2016     8+ klas en doeklas  
20 oktober  2016     Info/Ouderavond plusklas bs de Stuifhoek  
21 oktober  2016      Voorleeswedstrijd +  

Afsluiting Kinderboekenweek 
24 t/m 28 oktober 2016     Herfstvakantie 
 
 

Openingsviering positieve jaar 

 
De viering van 5 oktober staat  in het teken van het positieve jaar. 
Al een aantal jaren werken we met aan de trialoogschool wat is samengesteld door de districtscatecheet 
George Billen. 
We streven naar een school die in trialoog met elkaar werkt. Ouders, leerlingen en team. 
In een cyclus van 4 jaren willen we in verbondenheid werken aan de ontwikkeling van een positieve, 
gevoelige en vrije levenshouding.  
Ieder jaar staat een thema centraal. 

 positief met zichzelf, de anderen en de natuur om te gaan. Waarden als rechtvaardigheid, vrede, 
conflicten kunnen oplossen, zelfstandig denken, assertiviteit, aandacht voor de zwakkeren, 
duurzaamheid, eerlijkheid, gemeenschapszin, democratie, …komen voortdurend ter sprake.  

 gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen, te aanvaarden en  een plaats te kunnen geven.  In dit 
kader spelen waarden als geborgenheid, tederheid, vergeving, feesten, vriendschap, solidariteit, 
aandacht, stilte, gebed… een belangrijke rol.  



 vrijheid als een groot goed voor ieder individu en voor de gemeenschap. Vrije keuzes leren maken en 
openstaan voor mensen met een andere mening staan dan ook centraal.  

 Verbonden te leven met: zichzelf, de leerkrachten, elkaar, de samenleving, met verleden –heden - 
toekomst,  de natuur en God.  

Vorig schooljaar hebben we ons gericht op het jaar van verbondenheid en hebben we ons steentje 
bijgedragen om er een fijn schooljaar van te maken. In de afscheidsviering ,voordat we groep 8 acht 
uitzwaaiden heeft iedere leerling zijn gelukssteen mee naar huis genomen. Dit schooljaar  staat het positieve 
schooljaar centraal.  
 

 
 
 
U bent van harte uitgenodigd om 5 oktober om 11.30 uur deze viering in de Gummaruskerk 
bij te wonen. 
 

 
 

Verkeer BVL:                 Brabants Veiligheid Label 

 

Jonge kinderen en hun ontwikkeling in het verkeer,    
                         wat opvoeders moeten weten. 
  
Jonge kinderen ontwikkelen zich volop. Door hun leeftijd hebben ze een aantal eigenschappen, die 
doorwerken in de manier waarop ze waarnemen, reageren en leren in het verkeer.  
Voor opvoeders is het heel belangrijk te weten welke kenmerken dit zijn. Zodat u er rekening mee kunt 
houden bij de begeleiding van de kinderen. 
 
Gezichtsvermogen 
Jonge kinderen hebben een smal blikveld (kokerblik). Bij oversteekoefeningen moet hen geleerd worden het 
hoofd helemaal naar links en naar rechts te draaien, zodat ze het aankomende verkeer ook echt kunnen 
ZIEN. 
 
Gehoor 
Jonge kinderen hebben een diffuus gehoor.  Dat betekent dat ze wel geluiden horen, maar nog niet kunnen 
bepalen uit welke richting dat geluid komt. Kinderen kunnen daarom soms helemaal verschrikt stil blijven 
staan, wanneer ze harde geluiden in het verkeer horen.  
 
Concentratie 
Jonge kinderen kunnen zich nog niet lang ergens op concentreren. Zo is het ook moeilijk voor hen om in het 
verkeer te blijven opletten. Heel snel worden ze afgeleid door gedachten, geluiden, en allerlei dingen om hen 
heen, en wordt hun gedrag onvoorspelbaar. Mede daarom is het heel belangrijk ervoor te zorgen dat 
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kinderen tijdens slechte weersomstandigheden goed opvallen in het verkeer. 
 
Reactievermogen 
Het reactievermogen van jonge kinderen is volop in ontwikkeling. Van harde geluiden en plotseling gevaar 
kunnen ze erg schrikken en primitief reageren. Meestal zullen ze dan acuut stil blijven staan en om zich heen 
kijken. En midden op de straat is dat heel gevaarlijk. Zeker bij gladheid, wanneer automobilisten een veel 
langere remweg nodig hebben. Leer de kinderen om bij slechte weersomstandigheden pas over te steken als 
er geen verkeer aan komt.  
 
“Ik ben het middelpunt” 
Een jong kind ziet zichzelf als het middelpunt van de wereld. Iedereen houdt rekening met hem/haar en 
verzorgt hem/haar zo goed mogelijk. Het IK gevoel overheerst. Vanaf groep 1 leert een kind dat andere 
personen ook belangrijk zijn. Broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, enzovoort. Het kind begint dan 
te beseffen dat je ook rekening moet houden met de wensen en het gedrag van anderen. Het IK gevoel 
verandert langzaam in het WIJ gevoel, waardoor het kind sociaal wenselijk gedrag leert te vertonen. Een reis 
met het openbaar vervoer biedt veel mogelijkheden om het kind sociaal gedrag te laten oefenen.  
Ontwikkeling van de hersenen 
De hersenen zijn belangrijk om te kunnen leren. Maar de hersenen van jonge kinderen zijn nog volop in 
ontwikkeling. Deze zijn pas helemaal uitontwikkeld op 23 jarige leeftijd. Tot die tijd is het nodig om veel in 
het verkeer te oefenen, want kinderen leren alleen maar door ervaringen op te doen en deze ervaringen 
weer toe te passen in nieuwe situaties. Ook de verkeersregels en bordenkennis moet veel herhaald worden. 
Houd er ook rekening mee, dat kinderen regelmatig een terugval kunnen hebben. Als ze bijvoorbeeld in een 
sterke groeifase zitten, gaat daar alle energie naar uit. In die fases lijkt het alsof ze de verkeersregels niet 
meer kennen. Geduld: het komt weer terug. Maar het betekent wel dat volwassenen altijd rekening moeten 
blijven houden met onvoorspelbaar gedrag van jonge kinderen. 
 
Evenwicht 
Evenwicht bewaren is van levensbelang in het verkeer. Zowel lopend als op de fiets. Maar, het gevoel voor 
evenwicht is bij kinderen nog niet goed ontwikkeld. Peuters struikelen daarom snel en beginnende fietsertjes 
slingeren behoorlijk en vallen snel om. Zorg er daarom voor dat kinderen zo ver mogelijk van de stoeprand 
spelen, lopen en fietsen.  
 
Geheugen 
Het geheugen van jonge kinderen is volop in ontwikkeling. Ze kunnen nog maar weinig dingen tegelijk 
onthouden. Wanneer plotselinge gebeurtenissen hun aandacht vraagt (een bal die over de weg rolt) kunnen 
ze niet tegelijkertijd denken aan afspraken over oversteken. Ze rennen dan zonder uit te kijken de bal 
achterna. Om deze reden is het belangrijk om de afspraken over gedrag in het verkeer vaak te herhalen en 
het oversteken regelmatig te oefenen. Alleen dan kan het kind op 
basis van herhaalde ervaringen een veilig verkeersgedrag 
ontwikkelen. 
 
Motoriek 
Een goed ontwikkelde motoriek is belangrijk om met een fiets 
onder alle omstandigheden veilig door het verkeer te gaan. De 
motoriek bij jonge kinderen is nog lang niet zo goed ontwikkeld. 
Daarom struikelen ze nogal vaak tijdens het lopen en slingeren ze 
met de fiets als ze uit balans worden gebracht. Om het mogelijk te 
maken dat kinderen een goede motoriek ontwikkelen is het 
belangrijk veel te oefenen op de fiets. Vooral het oefenen van 
langzaam rijden draagt bij aan een goede motorische ontwikkeling 
en een goede beheersing van de fiets.  

 
 
 
 


