
 

               
 

  

                   NIEUWSBRIEF  3 
             December 2018, januari, februari 2019 

 
 

19-12-2018 Kerstviering 

24-12-2018 Kerstviering in de kerk 18.30 uur 
24-12 t/m 04-01-2019 Kerstvakantie 

09-01-2019 SKOD plusklas  
10-01-2019 Verkoopavond jonge ondernemers 18.00-19.00 uur 

14-01 t/m 28-01-2019 Toetsen groep 1- t/m 7 
15-01-2019 Ouderraad 20.00 uur 

16-01-2019 SKOD plusklas en Doeklas 
17-01-2019 Adviesgesprekken groep 8 

21-01-2019  Adviesgesprekken groep 8 

22-01-2019 GMR 19.30 uur 
23-01-2019 SKOD plusklas  

23-01t/m 02-02-2019 Start nationale voorleesdagen  

28-01-2019 Overleg-studiedag Team - alle leerlingen vrij 

29-01-2019 MR 20.00 uur 
30-01-2019 SKOD plusklas en Doeklas 
31-01-2019 Cultuur Muziek groep 1-2 

06-02-2019 SKOD plusklas  
06-02-2019 Knutselmiddag carnaval 

13-02-2019 SKOD plusklas en Doeklas 
13-02-2019 Knutselmiddag carnaval 

14-02-2019 Oudergesprekken groep 1 t/m 6  
18-02-2019 Oudergesprekken groep 1 t/m 6  
20-02-2019 SKOD plusklas  

27-02-2019 SKOD plusklas en Doeklas 

28-02-2019 Schaatsmiddag  

01-03-2019 Carnavalsviering 

04-03 t/m 08-03-2019 Voorjaarsvakantie 
!!!      De voorjaarsvakantie staat verkeerd in de schoolkalender vermeld.  

                      ( staat wel goed bij het maandoverzicht op de kalender) 



Een overzicht van de diverse open dagen voor Voortgezet Onderwijs staan  verderop in deze nieuwsbrief 
vermeld. 

 

Algemene mededelingen: 

 
 

Open dagen Voortgezet Onderwijs Made, Raamsdonksveer, Oosterhout 

 

25-01-2019   16.00-20.00 uur 
Dongemond College Made 

Kempsstraat in Made 

26-01-2019    9.00-13.00 uur 
Dongemond college Raamsdonksveer 

unit havo/vwo en unit vmbo 
Collegeweg  Raamsdonksveer. 

08-02-2019   17.00 tot 21.00 uur  

Open avond Sint-Oelbertgymnasium 
Warandelaan 3, 4904 PA Oosterhout 

26-01-2019   9.30 -12.30 uur 

Praktijkschool De Zwaaikom 
Nassaustraat 10, 4902 NA Oosterhout 

15-02-2019 17.00-21.00 uur 
16-02-2019 9.30-12.30 uur 
Mgr. Frencken College 
Postadres: Postbus 506, 4900 AK 
Oosterhout 

29-01 en 31-01 -2019   19.00-21.00 uur 
Hanze College 
Bouwlingstraat 74, 4902 AK 
Oosterhout 

02-02-2019  9.30-12.30 uur 
Effent 
Kruidenlaan 19, 4907 AA Oosterhout 

 

 

 

Open dagen Voortgezet Onderwijs Breda 

 
15-01-2019  -  18.00 tot 21.30 uur 

Centrale Voorlichting 
Entree op vertoon van een ontvangen 
toegangsbewijs 

16-01-2019  -  18.00 tot 21.30 uur 

Centrale Voorlichting 
Entree op vertoon van een ontvangen 
toegangsbewijs. 

02-02-2019  -  10:00 tot 14:00 uur 
Open Dag Stedelijk Gymnasium 
Locatie: Stedelijk Gymnasium 

Nassausingel 7, Breda  

02-02-2019  -  10.00 tot 14.00 uur 
Open Dag Markenhage 
Locatie: Markenhage  

Emerweg 29, Breda  
02-02-2019  -  10.00 tot 14.00 uur 
Open Dag Graaf Engelbrecht 
Locatie: Graaf Engelbrecht 
Ganzerik 3, Breda  

02-02-2019  -  10:00 tot 14:00 uur 
Open Dag OLV 
Locatie: Onze Lieve Vrouwelyceum 
Paul Windhausenweg 11 , Breda  

02-02-2019  -  10:00 tot 15:00 uur 
Open Dag Prinsentuin van Cooth 
Locatie: Prinsentuin van Cooth 

Tuinzigtlaan 10, Breda  

03-02-2019  -  10:30 tot 14:30 uur 
Open Dag Michael College 
Locatie: Michaël College 

Emerweg 31, Breda  

09-02-2019  -  10:00 tot 14:00 uur  
Open Dag De Rotonde 
Locatie: De Rotonde 
Groene Woud 2, Breda  

09-02-2019  -  10:00 tot 14:00 uur 
Open Dag De Nassau 
Locatie De La Reijweg 136, Breda: havo-vwo-tto 
Locatie Paul Krugerlaan 2, Breda: mavo  

https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/sint-oelbertgymnasium
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/sint-oelbertgymnasium
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/praktijkschool-de-zwaaikom
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/praktijkschool-de-zwaaikom
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/mgr.-frencken-college
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/mgr.-frencken-college
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/mgr.-frencken-college
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/hanze-college
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/hanze-college
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/hanze-college
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/effent
https://lokaaltotaal.nl/oosterhout/organisaties-en-verenigingen/v/voortgezet-onderwijs/effent


09-02-2019  -  10:00 tot 15:00 uur 
Open Dag Scala 
Locatie: Scala 
Meulenspie 2, Teteringen  

09-02-2019  -  10:00 tot 14:00 uur 
Open Dag Mencia de Mendoza Lyceum  
Locatie: Mencia de Mendoza Lyceum 
Mendelssohnlaan 1 , Breda  

09-02-2019  -  10:00 tot 14:00 uur 

Open Dag Orion Lyceum 
Locatie: Orion Lyceum 
Emerweg 27, Breda  

09-02-2019  -  10:00 tot 15:00 uur 

Open Dag Tessenderlandt 
Locatie: Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2, Breda  

09-02-2019  -  10:00 tot 15:00 uur 
Open Dag Christoffel 

Locatie: Christoffel 
Rijnesteinstraat 1, Breda  

09-02-2019  -  10:00 tot 14:00 uur 
Open Dag Newman College 

Locatie: Newman College 
Verviersstraat 4 , Breda  

 

12-03-2019  -  17.00 tot 20.30 uur 
Centrale aanmelding op de school van uw keuze 
Voor leerlingen van groep 8 met een achternaam die begint met de letters A t/m K. 
 
13-03-2019  -  17.00 tot 20.30 uur 

Centrale aanmelding op de school van uw keuze 
Voor leerlingen van groep 8 met een achternaam die begint met de letters L t/m Z. 

24-05-2019 
 
Bericht van aanname 
Het bericht van aanname wordt door de scholen voor voortgezet onderwijs naar ouders 
en leerlingen verstuurd. 

 
17-06-2019 
Kennismaking nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020 
In deze week vindt de kennismaking van leerlingen groep 8 op scholen voor voortgezet 
onderwijs in Breda plaats. 
 

Schoolspot.nl, aanschaffen van hard- en software met flinke kortingen via school 

 

 
Wist u dat zolang een van uw kinderen naar een basisschool gaat, u via schoolspot software, 
Cloud- en hardware met flinke kortingen kunt aanschaffen of abonneren? Schoolspot is een 
webwinkel voor leerkrachten, medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basis- en/of speciaal 
onderwijs. 
U hebt de keus uit ruim 200 artikelen van gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton, 
McAfee, Microsoft en specifieke educatieve softwareleveranciers. Welke producten u in de 

webwinkel vindt en welke prijzen u ziet, is afhankelijk van de licenties die De Elsenhof afneemt van 
APS IT-diensten, de eigenaar van schoolspot. Voor de meeste producten betaalt De Elsenhof 
namelijk de licentie voor gebruik thuis. Legale software voor een betaalbare prijs, dat vindt u dus 
bij schoolspot. 
Gratis aanmelden kan via: https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling 
 
 

https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling


 
 
 

Naschoolse activiteiten 

 
Helaas waren er niet genoeg aanmeldingen voor Mad 
science dus deze naschoolse activiteit is niet doorgegaan.  
In januari staat de kunstklas op het programma. Bij genoeg 

aanmeldingen gaat deze op 9 januari van start.  6 en 13 februari 
zijn vrijgehouden voor de knutselmiddagen voor de carnaval! 

 
 
 

Kledingcontaineropbrengst zorgt voor mooie aanschaf robots 

Van de opbrengst van de kledinginzamelingsactie vorig schooljaar hebben we voor de 
hele school nieuw materiaal aangeschaft. Het zijn programmeerbare robots voor 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
 

Een Blue Bot is een robot. Het is niet zo maar een robot, maar  een 
programmeerbare robot voor het basisonderwijs. Door met de Blue 
Bot aan de slag te gaan, leren kinderen op een leuke wijze 
programmeren. Ook werk je aan het ruimtelijk inzicht met de Blue Bot. 

De Blue Bot is  te programmeren met een app op een iPad. 
Om de Blue Bot te laten doen wat jij wilt moet je commando’s 
ingeven.. De doorzichtige uitvoering is de Blue Bot. Voor de 

bovenbouw is er de programmeerbare auto.  
Hartelijk dank voor het meesparen! Hopelijk blijven jullie meedoen met de kledinginzameling, 

zodat we ook dit schooljaar weer  leuke materialen voor onze leerlingen kunnen kopen! 

 

Projecten en activiteiten: 
 

 

Sint Maartenproject 

 

Ieder jaar nemen we catecheseprojecten van de Vijf Heiligen-parochie af.  
Groep 4 werkte dit jaar aan het project van Sint Maarten. We vertelden het verhaal van Sint 

Maarten die zijn mantel deelde met een arme man. De kinderen hebben gedeeld met de actie 
Schoenmaatjes. Dit is een actie van Edukans, waarbij kinderen in Nederland een schoenendoos 
vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor kinderen in landen als Ghana en Sri 
Lanka. Zo laten kinderen weten dat ze denken aan een leeftijdsgenootje ver weg, die opgroeit in 
armoede.  De dozen zijn 21 november naar Edukans in Roosendaal gebracht. 

 



 
 

Goededoelenactie het hele jaar door 

 
 

We hebben drie goede doelen gekozen die ervoor gaan zorgen 

dat anderen het beter krijgen:  
Doel 1:    Mobieltjesactie stichting opkikker: 
                 Een opkikkerdag voor chronisch zieke kinderen  
Doel 2:    Doppen sparen voor KIKA 
Doel 3:    Doppen sparen voor een geleidehond. 

 
We sparen het gehele jaar voor deze goede doelen. In de aula op 

de presentatietafel staan de kokers waar de doppen en de 
mobieltjes in kunnen. 
           

Zoals u ziet zijn er al heel wat doppen verzameld! 
 

Groep 8 bezocht de Graaf Engelbrecht,  een VO school 

 

 



 
 

           

 
 

Nieuwe politieke partijen? 

 

Leerlingen  van groep 6 t/m 8 gaven de eindpresentatie van het tweede blok van wereldoriëntatie.  
De groepjes hadden een wereldprobleem gekozen, hier onderzoek naar gedaan d.m.v. een 
hoofdvraag en deelvragen en vervolgens presenteerden ze hun kennis en vormden een nieuwe 
politieke partij. 
Er waren onderwerpen gekozen als: minder daklozen, de plasticsoep, bedreigde diersoorten, meer 
mannelijke leerkrachten en armoede. Groep 4 en groep 5-6  kwamen  luisteren en brachten hun 
stem uit op een politieke partij. Hoe kunnen we de wereld mooier maken? Welke oplossingen zijn 
er? Wat vinden wij? Daar mochten de kinderen hun stem aan geven. 
Groep 7 en 8 luisterden uiteraard ook naar elkaar. 

 

      



 

 
 

 

Activiteiten i.s.m. de bibliotheek Theek 5 

 

Ieder jaar zijn er verschillende activiteiten in samenwerking met de bibliotheek. 
Groep 5-6 bezocht de bibliotheek in Made. Voor groep 2-3 en groep 4-5-6 kwam Colinda van 
Theek 5 naar school. Zij las in beide groepen een prentenboek voor waarna de leerlingen een 

knutselactiviteit deden. Voor groep 2-3 was dat het mooiste visje en natuurlijk gingen zij een 
mooie vis knutselen. Groep 4 maakte een mooi kwartetspel. Zij maakten ieder 4 kaartjes van hun 
lievelingsboek en daarna kon men gaan kwartetten.  
Groep 5-6 maakte een raadgedicht. Ze moesten zelf woorden aanvullen in een gedicht. 
 

         
 

                        
 



 
 

Sinterklaas goed gevierd 

 

We kunnen weer terugkijken op een hele mooie sinterklaastijd. 

De sint-commissie heeft erg haar best gedaan. In de groepen was er voorafgaand aan 5 december 
al een goede sfeer. Groep 5 t/m 8 ging goed aan de slag om mooie surprises te maken. Voor de 

peuters en groepen 1 t/m 4 kwam de sint in de speelzaal. U kunt alle foto’s weer vinden op de 
website. 
 

 
 

 

            
 

 



 

 

                                  
 

 

 
 

Jong ondernemen 

 
De groepen 6/7 en 8 gaan hun eigen onderneming starten. 

 
Stichting Jong Ondernemen laat met behulp van  hun programma’s kinderen hun talenten 
ontdekken, ontplooien en ontwikkelen door een eigen onderneming op te starten.  Dit programma 

bieden wij aan in samenwerking met de ondernemer Menno Malta. Hij heeft ons warm gemaakt 
voor het project en vervult ook een belangrijk taak. Zijn kennis en ervaring wordt meegenomen en 

gedeeld met de leerlingen. Samen gaan de kinderen met hun bedrijf aan de slag. Ze gaan 
ontwerpen, produceren, marketing uitvoeren en verkopen. Iedere leerling krijgt als directeur een 

eigen stukje van het bedrijf waar hij/zij verantwoordelijk voor is. 10 januari is er van 18.00-19.00 
uur zal er voor hun ouders een  verkoopavond zijn, waar de ondernemers hun producten gaan 
verkopen en uiteindelijk de kas gaan opmaken om te kijken of het bedrijf winstgevend geweest is.  

Natuurlijk is het geen echte onderneming waar we met echt geld aan de slag gaan, maar zal het 
bizgeld zijn. Welke onderneming wordt het meest succesvol, dat gaan we de komende weken 

ontdekken, maar we gaan zeker heel veel leren over alles wat er bij een onderneming hebben 
komt kijken. 

 



Gratis aanmelden kan via: https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling 
 

Mededelingen oudervereniging       

 

Jantje Beton loterij 2018: opbrengst, uitslag & prijzen       

 
Afgelopen voorjaar hebben jullie allemaal meegedaan aan de Jantje Beton loterij 2018 en hebben 

we een prachtig mooi bedrag opgehaald van bijna € 2000,-. De helft daarvan is voor 
Oudervereniging BS De Elsenhof om uit te geven aan buitenspeelactiviteiten. Van de opbrengst 
hebben we een mooi verkeersplein kunnen maken op het speelplein. De andere helft wordt door 
Jantje Beton onder andere besteed aan buitenspeelactiviteiten en onderhoud van speeltuinen.  
 

Voor alle door jullie verkochte lootjes kan nu worden gekeken of er een prijs op is gevallen. Dit kan 
je doen door je lotnummer(s) in te voeren op onderstaande website: 
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/uitslag-en-prijzen 
De lotnummers kun je vinden op het bankafschrift van de rekening vanwaar de lootjes zijn 
betaald. 
 
Succes allemaal! 

 
Met vriendelijke groeten, 

Oudervereniging 
 

                                      
 

 
 

Verkeer BVL:                 Brabants Veiligheid Label  

 
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen 

betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Leerlingen 
moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te 

stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven 

https://account.schoolspot.nl/registreer/leerling
https://jantjebeton.nl/ik-wil-helpen/loterij/uitslag-en-prijzen


geroepen: het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL).  Hun beeldmerk SEEF de Zebra toont aan 
dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school. 

Klik op deze link voor de  deelnemende scholen 
 
Helpende hand  

Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel meer op de praktijk 
van alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-

Brabant. Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via 
een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in. Het BVL-netwerk bestaat uit 
een bundeling van krachten van organisaties die intensief met elkaar samenwerken voor 

efficiënte ondersteuning aan scholen. 

Brabants Verkeersveiligheid Label  
Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt 
van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn 
verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht 

voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig 
mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij 
verkeerseducatie. De Elsenhof gaat voor NUL verkeersdoden in 

Brabant en doet mee met het BVL! 

 

Van de verkeerskalender:  Veilig op de achterbank  
Wanneer u met uw kind op pad gaat met de auto, is een autostoeltje of zitverhoger een veilige 
manier om uw kind te vervoeren. Welke stoel geschikt is, ligt aan de leeftijd én het gewicht van uw 

kind . Kinderen tot 18 jaar en kleiner dan 1,35 meter moeten voorin en achterin de auto in een 
goedgekeurd autokinderzitje worden vervoerd. Kinderen groter dan 1,35 meter moeten voorin en 

achterin de auto de autogordel om en mogen als het nodig is een zitverhoger gebruiken. 
Meerijden betekent, naast veilig zitten, ook rekening houden met de bestuurder. Rustig spelen en 

praten kan, maar de achterbank moet geen afleiding worden voor de bestuurder. Zet zo nodig de 
auto aan de kant, wanneer u uw kind op de achterbank wilt aanspreken. Zorg er ook voor dat er 
geen losse spullen door de auto slingeren. Deze kunnen tijdens een botsing of noodstop 

levensgevaarlijke projectielen worden. Op www.schoolopseef.nl/verkeersplaat-december-2014 
vindt u meer informatie en een handige film over dit onderwerp. 

De boodschap is dus: meerijden is veilig  en rustig zitten! 
 

Opvallen in het donker 
Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je 
bumper. Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht 

dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar bent u zelf op de fiets? En uw kind? De periode breekt weer aan 
dat uw kind in het donker naar school fietst. Of aan het eind van de middag naar huis rijdt. 
Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk.  

Draai de rollen eens om en vraagt u zich maar eens af of u altijd wel zo goed zichtbaar bent voor 
andere weggebruikers. Want fietsverlichting is er niet alleen voor uzelf maar zeker ook om gezien 
te worden, bijvoorbeeld door automobilisten. 

Het zicht van automobilisten is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht slecht is door regen, 
sneeuwval of tijdens de schemering ziet een automobilist een onverlichte fietser snel over het 

hoofd. Kinderen en ouders zijn zich daar niet altijd van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij zelf 
zien ook door automobilisten wordt gezien. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden voor uw kind. 
Jaarlijks raken tientallen fietsers min of meer ernstig gewond omdat ze gewoonweg te weinig 

opvallen. Goede verlichting en reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden 
door andere weggebruikers. Als u in het donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets 

zijn uitgerust met een witte of gele lamp voorop en een rode aan de achterzijde. Al deze lampen 

https://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/bvl-scholen
https://www.bvlbrabant.nl/over-bvl/bvl-organisatie/het-bvl-netwerk
https://www.bvlbrabant.nl/schoolinfo/stap-voor-stap
http://www.schoolopseef.nl/verkeersplaat-december-2014


moeten aan de fiets vastzitten en mogen niet knipperen. En fietst u met verlichting dan mogen 
ook reflectoren niet ontbreken. Aan de banden zit een reflecterende strook en aan de trappers 

gele reflectoren. En als laatste dan de rode reflector aan de achterkant, meestal aan de 
bagagedrager. 

 Film: Zichtbaarheid met reflecterende kleding 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZRFc0ISoO2U

