
 
 

 

           NIEUWSBRIEF  2 
                      Oktober 
                   2015-2016 

 

Data activiteiten oktober - begin november  2015

6  november  2015     SKOD + klas 
       Museumschatjes Moti museum gr. 8 
6 november  2015     Terugkomavond gr.8  vorig schooljaar 

19.00-20.00 
 

Mededelingen

In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u al dat Juffr. Annemiek en Juffr. Ingrid ziek zijn. 
Helaas zijn ze nog niet in staat om hun werkzaamheden te hervatten. Dit zal waarschijnlijk ook 
nog na de herfstvakantie zo zijn. Uiteraard houd ik u op de hoogte. 
Daarbij hebben we deze week het bericht gekregen van Juffr. Dymphy dat zij een fikse 
longontsteking heeft en haar werkzaamheden ook tot zeker de herfstvakantie niet kan 
uitvoeren. Wellicht ook daarna nog niet.  Juffr. Odette Kuipers zal op dinsdag, woensdag en 
donderdag vervangen. Juffr. Hannie zal dan op maandag en vrijdag de groep begeleiden.  
Juffr. Odette kennen de meeste kinderen al omdat zij ook vorig jaar diverse malen heeft 
ingevallen.  
 
 

Het jaarthema:                    verbondenheid

 
 



        
 
 
De eerste maand van het nieuwe schooljaar zit er weer op. 
We hopen dat jullie allen al een beetje gewend zijn aan de nieuwe groep. 
De ouders en de leerkrachten hebben samen kennisgemaakt.  
Het jaar van verbondenheid is het catechetisch thema van dit schooljaar. 
Tijdens de openingsviering hebben we de nieuwe leerlingen Tygo, Vince, Femke, Evi, Aidan, 
Loïs, Jeffrey, Jochem, Floris verwelkomt. Ook nieuwe leerkrachten juffr.Louisette en Juffr. 
Diede. De juffen die ons dit schooljaar komen helpen en stage bij ons lopen:  
Juffr. Fenne , Juffr. Tess, juffr. Kaleigh en juffr. Nikki.  
In de klas is het verhaal van Noach verteld. In de kerk hebben we ook een boot naar voren 
gedragen. De kinderen van groep 1-2 hebben daarin hun knuffel gezet. Net zoals in het verhaal 
van Noach. Op een groot bord hebben we een mooie kleur van iedere groep geplakt. Zo 
ontstond er een mooie regenboog. Deze regenboog blijft het hele jaar centraal staan tijdens 
vieringen. Daarmee geven we uitdrukking dat we met elkaar verbonden zijn en elkaar 
waarderen, complimenten geven en helpen. Wij gaan ervoor zorgen dat we met elkaar er een 
goed schooljaar van maken. Dat hebben de leerlingen ook beloofd 
Het verhaal van de Indische legende vertelde over de kleuren van de regenboog. Daarna 
mochten alle kinderen een steentje komen halen. Deze steen werd op school in een grote 
glazen pot gedaan die we in de aula bij de regenboog zetten. We gaan ons steentje bijdragen 
om er een schooljaar in verbondenheid met elkaar van te maken. Zo zijn we heel dicht bij elkaar 
en weten we:  dat wij samen ,de kinderen van de Elsenhof,  er zijn voor elkaar. 
 

 
Hieronder het verhaal van de regenboog:  



 
De Indische legende over de regenboog.  
Juffr. Henny  in zwarte T-shirt 
Op zekere dag, lang geleden, ontstond er ruzie tussen de kleuren hier op aarde. Ze kwamen bij 
elkaar in een grote vergadering waar elke kleur begon op te scheppen dat zij de beste, de 
belangrijkste, de nuttigste was. 
Melissa in haar paarse T-shirt  
Ik ben de kleur van koningschap en machtig. Vorsten, koningen en bisschoppen hebben mij tot 
hun kleur gekozen, want ik ben een teken van waardigheid en wijsheid. Over mij hebben de 
mensen geen twijfels of vragen. Zij luisteren alleen maar en gehoorzamen. 
Fenna in haar groene T-shirt  
Het is wel duidelijk dat ik de voornaamste ben. Ik ben het teken van leven en van hoop. Ik werd 
gekozen tot kleur van gras, bomen en bladeren. Zonder mij zouden alle dieren sterven. Kijk 
rond op het land en je zult mijn grootheid zien. 
Lalou in haar blauwe T-shirt 
Jij denkt alleen aan de aarde, maar kijk toch eens naar de lucht en de zee. Water is de 
oorsprong van alle leven. Het wordt door de wolken omhoog getrokken uit de blauwe zee. De 
lucht geeft ruimte en vrede en rust. Zonder mijn vrede zouden jullie niets anders zijn dan een 
stelletjes druktemakers. 
Rik in zijn gele T shirt 
Jullie zijn allemaal zo ernstig. Ik laat de mensen lachen. Ik breng vrolijkheid en warmte in de 
wereld. De zon is geel. Iedere keer als je naar een zonnebloem kijkt, wordt de hele wereld een 
grote glimlach. Zonder mij zou er geen plezier zijn 
Mila in haar oranje T-shirt 
Ik ben de kleur van de gezondheid en kracht. Ik mag dan misschien wel zeldzaam zijn, maar ik 
ben kostbaar. Want ik verzorg de innerlijke behoeften van de mens. Ik ben de belangrijkste 
bron van gezondheid. Denk maar eens aan de wortels en de pompoenen en de sinaasappels.  
Max  in zijn rode T-shirt  
Ik ben de heerser over jullie allemaal. Het levensbloed. Ik ben de kleur van gevaar en van 
dapperheid. Ik ben bereid te vechten voor de goede zaak. Ik breng vuur in het bloed. Zonder mij 
zou de aarde even leeg zijn als de maan. Ik ben de kleur van hartstocht en van liefde, de kleur 
van papavers en rode rozen. 
Mirthe   in haar  witte T-shirt 
Denk eens aan mij. Ik ben de kleur van de stilte. Je merkt me nauwelijks op. Maar zonder mij 
worden jullie allemaal oppervlakkig. Ik vertegenwoordig de gedachte en de mijmering. Ik ben 
onmisbaar voor gebed en innerlijke rust. 
juffr. Henny 
Zo gingen de kleuren door met opscheppen, ieder in de overtuiging dat zijzelf de beste was. 
Hun ruzie werd luider en luider. Plots schrokken ze op van een stralend witte bliksemflits. De 
donder rolde en dreunde. De regen stroomde meedogenloos neer. De kleuren bogen zich 
angstig naar de grond en kropen dicht tegen elkaar, op zoek naar steun 
Toen sprak de regen:  
Fenna  in haar grijze T-shirt 
Dwaze kleuren. Waarom vechten jullie met elkaar? Waarom proberen jullie de anderen te 
overheersen? Weet je dan niet, dat God jullie allemaal gemaakt heeft? Elk voor een ander doel, 
verschillend en uniek. Hij houdt van elk van jullie. Hij heeft jullie allemaal nodig. Geef elkaar de 
hand en ga met me mee. Hij wil jullie langs de hemel spannen, in een grote kleurenboog als 
herinnering aan zijn liefde, als uitnodiging om samen in vrede te leven als belofte dat hij met 
jullie is, als teken van hoop voor morgen. 



juffr. Henny 
Zo komt het dat God, als hij de aarde met een flinke regenbui heeft schoongewassen, de 
regenboog aan de hemel plaatst, als een uitnodiging ook aan ons, om elkaar te waarderen en te 
helpen. 

 
 
 

Kansrijke combinatiegroepen 

Dinsdag 10 november 19.00 uur organiseren wij een informatie avond m.b.t. kansrijke 
combinatiegroepen.  Het is de bedoeling dat we uitleggen aan u wat dit betekent en waarom we voor 
dit concept hebben gekozen. 
De studiemomenten in het kader van kansrijke combinatiegroepen vinden ook dit schooljaar weer 
voortgang. We hebben 28 -8, 8-9, 29-9 en 15-10 ingepland. De leerkrachten worden hierin begeleidt 
door BCO door Anne van Bijnen en Pierre Pas. Zij komen dan de lessen observeren en geven advies aan 
de leerkrachten. 
Via klasbord wordt u uitgenodigd om te reageren of u aanwezig wilt zijn op deze infoavond.  
De uitnodiging wordt in eerste instantie gestuurd naar de ouders/ verzorgers van groep 4-5-6-7. 
Afhankelijk van de ruimte in de aula kunnen ook de ouders van groep 1-2-3-8 aansluiten. Hen zullen we 
dan iets later een uitnodiging toesturen. 

 

Uitnodiging : Vakwerk meesterwerk 

 

Op het moment zijn de kinderen van de Elsenhof, zoals elk jaar, weer heel hard bezig met het 
project van Vakwerk tot Meesterwerk.  
Na de herfstvakantie op woensdag 4 november van 18.30 – 20.00 uur  presenteren zij hun 
werkstukken op school aan ouders, de andere leerlingen en de leerkrachten.  
  
Wij nodigen u uit om de werkstukken te komen bewonderen en u kunt dan ook uw stem ( 1 
stem per gezin!) uitbrengen op het volgens u beste werkstuk. 
Graag tot ziens op 4 november! 
 



Rots en water training 

 
7 oktober gaan we starten met de rots en water training voor de groepen 4-5 en 5-6. 
Later dit schooljaar wordt de training ook nog gegeven voor groep 6-7. Juffr. Hannie en Juffr. Henny zijn 
gediplomeerde rots en water trainers. De leerkracht van de groepen observeert en zal gedurende de 
week het geleerde toepassen.    
Informatie Rots en Water  
Rots & Water is een Nederlands programma, ontwikkeld door Freek Ykema, dat momenteel wereldwijd 
wordt ingezet in de begeleiding van jongens en meisjes. Het Rots & Water programma kan worden 
beschouwd als een weerbaarheids-programma, maar dan één dat zich onderscheidt van andere 
programma's door zijn meervoudige doelstelling en het bredere pedagogische perspectief waarbinnen 
de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. 
 

Rots en Water heeft als doel het verbeteren van zelfbeheersing, zelfreflectie, 
zelfvertrouwen, en communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn 
de preventie van geweld en van seksueel geweld, het leren maken van eigen 
keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. 
 
Jongens beschikken over een enorme dosis energie die uitnodigt, en soms 
dwingt, tot bewegen. Daarnaast is het zo dat de meeste jongens, vergeleken 
met de meeste meisjes, meer moeite hebben met het verwoorden van 

gedachten, gevoelens en emoties. Jongens volgen meer een fysiek-emotionele ontwikkelingsweg 
(zelfkennis door bewegen, doen, onderzoeken) Meisjes volgen meer een verbaal/rationeel-emotionele 
ontwikkelingsweg. (zelfkennis door reflectie en verbale communicatie). De psycho-fysieke didactiek van 
het Rots en Waterprogramma voegt beide ontwikkelingswegen samen in één programma. 
 Het Rots en Waterprogramma kent vier thema's: 
 Zelfbeheersing 
 Zelfreflectie 
 Zelfvertrouwen 
 In actie kunnen en durven komen  
Daarnaast zijn er vier terugkomende aandachtspunten. 

1. Het leren gronden (stevig en ontspannen staan), centreren (ademen in de buik) en 
concentreren/focus. 

2. De ontwikkeling van de psychofysieke driehoek:   
Lichaamsbewustwording = Zelfbewustzijn / Zelfreflectie =  Zelfvertrouwen 

3. De ontwikkeling van fysieke communicatievormen. 
4. Het Rots&Water-concept. De harde, onwrikbare rotshouding versus de beweeglijke, verbindende 

waterhouding. Hiervoor is aandacht op fysiek niveau ( bv aanspannen spieren, meegaan met de 
energie van de ander), op communicatief niveau (bv ik blijf bij mijn beslissing, we zoeken samen een 
oplossing) en spiritueel niveau (ervaren dat beiden nodig zijn in het leven)  

De kinderen leren tijdens deze training om weerbaar te zijn door:  
1. Tegenstand bieden 

Kinderen ervaren en leren om met stemgebruik, gezichtsuitdrukking, houding, beweging en taal te 
laten zien wie ze zijn, wat ze willen en contact te maken met hun omgeving. 

2. Keuzes maken 
Laten zien wie je bent. Daarvoor moet je stevig in je schoenen staan en voor jezelf opkomen. 
Weerbaar betekent keuzes maken. In wezen is elk gedrag een keuze waar we min of meer de baas 
over zijn. Kinderen laten ontdekken dat hun gedrag een keuze is, ze laten zien dat er verschillende 
keuzes zijn en dat zij de baas zijn over die keuze.  

3. Rust 
Bewust kiezen kan alleen als er rust is. Rust in je hoofd, omdat je weet welke keuzes je tot je 
beschikking hebt Rust in je buik, waar je voelt of iets goed is of niet. Vertrouwen in jezelf en je 
omgeving en weten wie je bent en wat je wilt bereiken, geven rust om te kunnen kiezen.  



Concrete doelen: 
1. Kinderen leren hun grenzen kennen en manieren ontwikkelen om adequaat met die grenzen om te 

gaan. 
2. Kinderen leren om hun kracht te herkennen en positief in te zetten.  
3. Kinderen leren zelfverantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag.  
Dit komt terug in de volgende punten: 
Fysieke weerbaarheid:  

 Voelen waar je kracht zit;  

 Weten hoe sterk je bent;  

 Omgaan met je kracht.  
Mentale kracht:  

 Doorzetten als het moeilijk is;  

 Doen wat je te doen staat; 

 Gaan voor je dromen of idealen.  
Sociale kracht:  

 Weten waar je grens ligt en die van de ander;  

 Betekenis hebben voor vrienden;  

 Vrienden aan durven spreken op gedrag, betekenis hebben voor een groep.  
Verbale kracht:  

 Zeggen wat je te zeggen hebt;  

 Je stem gebruiken zodat er naar je geluisterd wordt. 
 

 
 
  

Brabants Veiligheids Label 

 
In deze interactieve vertelplaat van oktober staat centraal hoe je je moet 
gedragen in de buurt van vrachtwagens en bussen. Subthema’s zijn 
“dode hoek”, “geluiden en signalen in het verkeer 

 

 

Tips voor ouders vanuit School op Seef;  

http://www.schoolopseef.nl/ouders/tips 

Kinderen veilig halen brengen 
Het is ‘s ochtends en ‘s middags altijd een drukte van jewelste op de straat en stoep voor de school. Net 
een mierenhoop van door elkaar rennende kinderen, fietsen, auto’s en taxibusjes. Kinderen moeten 
tussen de geparkeerde auto's door oversteken en kunnen niet goed zien of er verkeer aan komt. Ook 
voor de kinderen die op de fiets naar school komen is het lastig om zich door de menigte te 
manoeuvreren. Kinderen hebben, mede door hun lengte, minder overzicht over de verkeerssituatie 
rond de school.  

Als de kinderen een hele ochtend of middag op school hebben gezeten willen ze 
graag bewegen. Bij het uitgaan van de school zijn ze met hun hoofd al helemaal 
bij het spel straks met vriendjes en vriendinnetjes en niet bij het verkeer. Omdat 
alle geparkeerde auto’s stil staan nemen ze aan dat alle auto’s stilstaan. En ze 
hebben dan de neiging om zonder op te letten pardoes de straat op te lopen of te 

http://www.schoolopseef.nl/ouders/tips


fietsen. Let op en kijk uit bij de school. Houdt er rekening mee dat de omstandigheden geen dag 
hetzelfde zijn rond de school. 

 Tip 1 Laat de auto thuis en breng uw kind lopend of op de fiets naar school. 

Tip 2 Toch met de auto? Parkeer deze dan op ruime afstand van de schoolingang zodat de kinderen vrij 
zicht hebben bij het oversteken. 

Tip 3 Laat uw kind(eren) altijd uit de auto stappen aan de kant van de stoep bij voorkeur aan de kant van 
de school. Bij het uitstappen aan de straatkant vergeten ze nog wel eens achterom te kijken voordat ze 
het autoportier opendoen. En als ze hun klasgenootjes zien, rennen ze meestal zonder uit te kijken de 
straat over. 

Tip 4 Plaats geen fietsen op de stoep bij de schoolingang, maar zet deze in de fietsenstalling als u even 
naar binnen wilt. Daarmee houdt u niet alleen de doorgang vrij maar ook het zicht voor de kinderen. 

Blijf uit de dode hoek 
Iedereen heeft wel eens gehoord van de 'dode hoek' van een vrachtauto. Vaak lezen we berichten in de 
krant waar over een 'dode-hoek'-ongeval met fietsers wordt gesproken. Maar wat is precies een 'dode 
hoek'? En hoe kunt u er veilig mee omgaan? 

De 'dode hoek' van een vrachtauto is de ruimte om de wagen 
waarvan de chauffeur niets kan zien. Een vrachtauto heeft 
overigens niet één, maar meer dode hoeken: vlak voor de auto, 
naast de auto en achter de auto. De dode hoek aan de 
rechterkant van de vrachtauto is de meest gevaarlijke. Ondanks 
allerlei extra (verplichte) spiegels blijft de 'dode hoek' aan die kant 
bestaan. Doordat deze ruimte aan de rechterkant zo groot is, 
ontstaat voor fietsers een gevaarlijke situatie als de vrachtauto 
rechtsaf slaat. Niet alleen de ruimte naast de vrachtauto levert 
gevaarlijke situaties op voor fietsers. Ook vlak voor de auto kan de 
chauffeur overstekende fietsers en voetgangers niet zien. Hoe 
hoger de cabine, hoe groter de dode hoek aan de voorkant is, 
soms wel tot enkele meters voor de vrachtwagen. Vooral 

kinderen, die door hun lengte al slechter zichtbaar zijn, moeten zich terdege bewust zijn van deze 
gevaarlijke situaties. 

Tip 1 Zorg dat u de chauffeur kan zien, want als u hem ziet dan ziet hij u ook. 

Tip 2 Loop of fiets nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto langs. 

Tip 3 Ga met uw fiets nooit naast een vrachtauto staan, maar blijf er ruim achter. 

In deze tekening is de dode hoek rood gekleurd. Alles in dit gebied is dus niet zichtbaar voor de 
chauffeur. En vanzelfsprekend kunt u de chauffeur ook niet zien, zelfs niet via zijn spiegels. 

 

Geslaagde ontruiming 

 



                    
 
 

                               
 Het is iedere keer weer heel bijzonder dat alle    
 leerlingen zo snel en rustig het gebouw verlaten zodra  
 het alarm klinkt. Iedereen weet wat hij moet doen. 
 Dus ook nu weer stond iedereen binnen 3 minuten  
 Buiten. Knap gedaan!!! 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens team Bs. de Elsenhof 
Hennie van Groezen 


