
 
 

 

           NIEUWSBRIEF  3 
                      November  
                   2015-2016 

 
Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website www.elsenhof.nl 

Data Activiteiten:

6  november  2015     SKOD + klas 
       Groep 8 museumschatjes Moti Breda 
       Terugkomavond gr.8  19.00-20.00 
Week 9-13 november 2015    Toetsweek groep 8  
9 november  2015     Drempelonderzoek groep 8 
10 november 2015     Ouderinformatieavond  

Kansrijke combinatiegroepen  
10 november 2015     Kunstbalie dans groep 3-4 
11 november 2015     8+ klas en doeklas  
12 november 2015     finale vakwerk meesterwerk 
13 november 2015     Verkiezing jeugdraad carnaval 

SKOD + klas 
16 november 2015     Groep 7 bezoek dierenarts 
18 november 2015      Studiedag leerlingen vrij  
20 november 2015     SKOD + klas 
24 november 2015     Ouderraad en GMR 
25 november 2015     kunstenaar  werkt met groepen  6 en7 

8+ klas en doeklas  
27 november 2015     SKOD + klas 
30 november 2015     2e ontruimingsoefening 
03 december 2015      Rapport gr. 3-8 
04 december 2015     Sinterklaasviering 
09 -10-11 december 2015     Proefcito groep 8 
09 december 2015     Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-8 
14 december 2015      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-8 
16 december 2015      kerstviering 
21 dec t/m 1 januari 2016     kerstvakantie 

http://www.elsenhof.nl/


 
 

Museumschatjes

 
Groepen 5 zijn naar het natuurmuseum in Tilburg geweest 

 
 
 
Groepen 6 en & 7 naar het Oermuseum in Boxtel  

 



 
 
 
 
 
 
Groep 8 naar het Biesboschmuseum in Werkendam en het Moti museum in Breda 

 
 
 
 
 



Voorleeswedstrijd 

 

We zijn trots op Mila en Nora  uit groep 7 en Jade en Isabelle uit groep 8. Zij hebben erg hun 
best gedaan tijdens de voorleeswedstrijd. De jury had het lastig om een winnaar te kiezen. 
Onze winnaar is Mila  Zij gaat onze school vertegenwoordigen bij de gemeentelijke 
voorleeswedstrijd in de Cour op  

 Gefeliciteerd Mila! 
 

 
 

 Afsluiting  Kinderboekenweek.

 
Donderdagmiddag 16 oktober hadden we een gezellige afsluiting van de Kinderboekenweek. 
Het thema Raar maar Waar kwam vooral tot uiting in de boeken van Roald Dahl . 
Er waren 4 bioscoopzalen gecreëerd. De kinderen mochten een kaartje voor een van de 4 
voorstellingen reserveren. 
Gekeken kon worden bij :  
De heksen van Roald Dahl,                      Mathilda van Roald Dahl 
Abeltje van Annie M.G. Schmidt     GVR van Roald Dahl 
Onder het genot van een drankje en een chipje werd met spanning naar de mooie filmen 
gekeken.  
 



Vakwerk Meesterwerk :

 

Bij dit project leren de kinderen kennismaken met vakmensen die werken met hun hoofd en met hun 

handen en die gespecialiseerd zijn in techniek. In een groepje hebben de kinderen contact gelegd met 

een bedrijf waar vakmensen werken die producten maken en leveren. Ze zijn bij deze vakmensen op 

bezoek gegaan en hebben zich verdiept in hun activiteiten. 

Op woensdagavond 4 november heeft groep 7 haar Vakwerk Meesterwerk presentatie gegeven aan 

alle geïnteresseerden. Het was een geslaagde avond met veel belangstellende ouders, opa’s en oma’s, 

buren, ooms en tantes. De kinderen vertelden enthousiast alles wat ze hadden geleerd en ze kregen 

veel complimenten. Er werd bij het uitbrengen van de stemmen gelet op creativiteit, techniek, 

duurzaamheid en presentatie.  

De winnaars van de klas waren Max, Olivier, Sven & Sem met MOSS. Zij gaan woensdag 11 november 

naar de finale in Oosterhout. Waarbij alle winnaars van de deelnemende scholen aanwezig zullen zijn. 

Wij wensen MOSS heel veel succes!! 

 
 
 
 
 
 



  

BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer

 

 
Het thema van de kalender, dat we deze maand bespreken, is 
zichtbaarheid. 
Want herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak 
regenachtig weer. Het is dan belangrijk om er voor te zorgen dat de 
kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. 
 
Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting en reflectie 

pas op het allerlaatste moment zichtbaar zijn voor medeweggebruikers. 
 

 
U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets met goed 
werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op 
tassen en kleding. Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook! 
 
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. Op de site staat ook andere informatie voor ouders. 
 
 
Skaten is leuk! Veel leerlingen van de basisschool beoefenen de skate-sport. Ze komen op hun 
skates naar school of doen allerlei gewaagde stunts in het skatepark. Toch is er nog een veel 
gehoorde kreet: “ik kan wel skaten, maar niet remmen. Remmen is natuurlijk één van de 
belangrijkste dingen die een skater moet beheersen in het verkeer. Kinderen zijn wel de laatste 
die zichzelf als potentieel slachtoffer beschouwen van skate-ongevallen.  
 

Diverse berichten:

 
 
 

Skate clinic en opening skatebaan “groot succes”. 

 
12 november was de opening van de skatebaan bij de sporthal. 
In 2013 een initiatief van drie leerlingen uit groep 8. Zij bezochten de wethouder met een 
petitie en handtekeningen om ook in Wagenberg een skatebaan te plaatsen. 
Het resultaat van hun actie werd dus op 12 november geopend door de wethouder.  

 

De boodschap is dus: zorg er voor dat je goed ziet en gezien wordt in het verkeer! 

Dan ben je veilig op weg. 

http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender


 

 

Rots en water training

 
De leerlingen van groep 4-5 en van groep 5-6 zijn gestart met de rots en water training. 
Tijdens de tweede les van 'rots en water' hebben de kinderen geleerd om:  
1.respect te tonen en te hebben naar elkaar. 
2. Stevig te staan.  
3. Duidelijk aan te geven als we iets niet leuk en/of prettig vinden. 
 
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. 
Het Rots en Waterprogramma kent vier thema's: 
Zelfbeheersing 
Zelfreflectie 
Zelfvertrouwen 
In actie kunnen en durven komen  
Juffr. Hannie en Henny geven deze training.   

 
 



 


