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De laatste nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016

Hartelijk dank voor de fijne samenwerking!
We wensen u allen een hele fijne zonnige vakantie toe!!
Geniet er allen lekker van en tot 5 september
Data Activiteiten:
Deze kunt u ook lezen op onze website www.elsenhof.nl en tevens alle foto’s bekijken

22 juli 2016
Laatste schooldag alle leerlingen
25 juli 2016
Start zomervakantie
Alvast wat data voor de eerste maand van het nieuwe schooljaar
Week 5t/m 9 september 2016
hoofdluiscontrole
05 september 2016
Start schooljaar
12 september 2016
Start kanjertraining alle groepen
Roald Dahlweek
15 september 2016
Informatieavond
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
kennismakingsgesprek 15 min. ouders gr. 8
22 september 2016
kennismakingsgesprek 15 min ouders gr. 1-7
30 september 2016
studieochtend leerlingen vrij

Afscheid teamleden :
Intern hebben we afscheid genomen van drie teamleden.
Juf. Diede Hessels invalleerkracht groep 4-5. Juf Irene Schalk invalleerkracht groep 1-2
Juf Inge Oosterbaan leerkracht groep 5-6. Juf Inge is sinds 1 augustus 2002 aan de Elsenhof
verbonden geweest. Juf Inge stond bekend als de juf die heel veel wist over natuur. Ze ging dan
ook met regelmaat met een groep bij de put slootje prutten.

We wensen haar heel veel fijne vrije tijd toe.
Hartelijk dank Diede ,Irene en Inge veel jullie fijne inzet. We gaan jullie zeker missen.

Directeur bestuurder
Wijziging in de bovenschoolse aansturing van SKOD
Zoals u wellicht weet is bs de elsenhof onderdeel van een grotere organisatie. Deze stichting
(Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen oftewel SKOD) is verantwoordelijk voor 6 basisscholen
in de gemeente Drimmelen.
Vanaf 1 oktober aanstaande zal onze directeur-bestuurder, Robert-Jan Koevoets niet meer
werkzaam zijn bij SKOD. Robert-Jan zal vanaf die datum benoemd worden als lid College van
Bestuur bij de Borgesiusstichting en de stichting Spelen=Leren te Oudenbosch. Borgesius is een
stichting met 17 basisscholen en Spelen=Leren een stichting met 7 peuterspeelzalen.
Inmiddels is er een procedure gestart voor de werving van een nieuwe directeur-bestuurder. Het

streven is om deze procedure nog voor de zomervakantie af te ronden.
Tot 1 oktober blijft Robert-Jan als eindverantwoordelijk bestuurder werkzaam en zal tevens zorg
dragen voor een correcte overdracht naar zijn opvolger.
Hennie van Groezen
Directeur basisschool de Elsenhof

Overzicht van een aantal activiteiten in juni- juli:
Uitglijden van groep 8 en door de haag van alle leerlingen lopen.

Juffendag groep 1-2-3

Verjaardag juf Heidi bij polder events

Groep 8 met groep 1-2-3 nog een keer in de zandbak

Schoolreisjes:
.

Monkeytown

Groep 4 dierentuin Blijdorp

Groep 6-7 De Efteling

Speldag groep 1-2-3-4

Genieten van het springkussen

Schoolkamp groep 8

Slakken hotel en een leuk leeswerkje voor in de vakantie

BVL= Brabants Veiligheid Label : Verkeer
Meerijden 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.
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 zittingverhoger 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 zonodig 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.
De boodschap is dus: meerijden is veilig
èn rustig zitten!

Tot 5 september

