NIEUWSBRIEF 8
April- Mei 2015
Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website www.elsenhof.nl

Data Activiteiten:
Kijk hiervoor op de kalender of voor de meest actuele data op www.elsenhof.nl
08 april 2015
8+ klas
Scholenvoetbal
09 april 2015
SoVa
15 april 2015
8+ klas en groep 6 naar de bibliotheek
16 april 2015
Schriftelijk verkeersexamen groep 7
SOVA
17 april 2015
SKOD + klas
19 april 2015 11.30 uur
Communie leerlingen groep 4 Bernarduskerk Made
20 april 2015
Dode hoekproject groep 7
21 april 2015
MR
21, 22 en 23 april 2015
Cito eindtoets groep 8
24 april 2015
Studie ochtend Leerlingen zijn VRIJ
27 april 2015
Koningsdag
Kunstbalie Beeldend groep 5-6-7-8 t/m 25 mei
28 april 2015
Praktisch verkeersexamen groep 7
28 april 2015
OV vergadering en GMR vergadering
4 mei t/m 17 mei 2015
Mei vakantie
Week 18 t/m 22 mei 2015
Hoofdluiscontrole
20 mei 2015
Start Toetsweek t/m 5 juni 2015
19 mei 2015
Sportdag
MR
20 mei 2015
8+ klas SoVa
22 mei 2015
SKOD + klas8
25 mei 2015
2e Pinksterdag
26 mei 2015
SoVa
27 mei 2015
Schoolreis groep 1 en instroom leerlingen.
8+ klas
28 mei 2015
Schoolreis groep 2 en groep 3

Groep 1-2 aanvang school:
We maken u erop attent dat het de bedoeling is dat u op de gang afscheid neemt van uw kind.
Als er veel ouders binnen zijn werkt dit verwarrend voor de kinderen. Zij gaan namelijk bij
binnenkomst direct hun naam zoeken en beginnen met het inloop werkje. Vooral voor de
kinderen die al iets langer op school zijn is het alleen naar binnen gaan ook een stap naar
zelfstandigheid.
Als uw kind iets gemaakt heeft en hij of zij wil dat laten zien bent u natuurlijk van harte welkom
om dit te bekijken. Het handigst is dit na school. Loopt u dan gerust even mee naar binnen. U
kunt het werkje op uw gemak bekijken en uw kind kan er dan in alle rust iets over vertellen.

Goede doel:

Wandelen voor water

Een oud leerlinge en dorpsgenoot
Samantha werkt voor ZOA in Afrika.

Opbrengst

€ 2267,52

Wandelen voor water
Jaarlijks zet de Elsenhof zich in voor een goed doel. Dit jaar hebben we ons ingezet voor de
sportieve actie ‘wandelen voor water’ waarmee geld wordt ingezameld voor schoon drinkwater
in Jemen. Hiermee kunnen ook sanitaire voorzieningen gebouwd worden zoals wc's, douches,
wasbakken en waterputten.
Donderdagochtend 2 april was het zover en werd het even spannend… zouden we de hele
ochtend regen krijgen of zouden we toch rondom het van de Elsenplein kunnen wandelen?
Gelukkig klaarde het snel op en werd de dag sfeervol met de hele school geopend door
juffrouw Janine.
De groepen 7 en 8 liepen met maar liefst 4,5 liter water 12 rondjes rondom de school en het
van de Elsenplein. Na iedere ronde konden de kinderen een stempel halen en zo werd er
langzaam afgeteld. Na een aantal rondes sloot groep 6 aan. Hierna de groepen 4 en 5 en tot
slot de groepen 1, 2 en 3. Toen iedereen was aangesloten liepen alle kinderen van de school
samen voor de vluchtelingen in Jemen. De jonge kinderen werden aan de hand meegenomen
door de oudere kinderen. Tijdens het wandelen waren er veel supporters langs de kant om de
kinderen aan te moedigen!
Tijdens deze ochtend zorgden de hulpouders voor lekkere fruitstokjes, drinken en lekkere
koekjes! Deze koekjes waren zelf gebakken door een collega, van een van de ouders, uit Jemen.
Wij willen hen hiervoor nogmaals hartelijk danken!
Toen alle kinderen gelopen hadden mochten zij een voor een hun flessen legen in de grote
watertank die op het schoolplein stond. Dit water gebruiken we de komende tijd om de
plantjes rondom school water te geven.
Tegen twaalf uur kwam de hele school weer bij elkaar om te horen hoeveel geld zij hadden
ingezameld. Anita Melis maakte trots en dankbaar bekend dat het opgehaalde bedrag maar
liefst 2267,52 euro was! Hierbij wordt ook nog het statiegeld opgeteld van alle lege flessen.

In de middag gingen hulpouders samen met de kinderen van de onderbouw paaseieren zoeken
en mochten de kinderen uit de bovenbouw proefjes doen met eieren en mooie 3D kaarten
maken.

Het was een
geslaagde
feestelijke dag
met een mooie
opbrengst!

Kijk voor de foto’s op:
www.elsenhof.nl
foto’s

lopen voor water 02/04/2015

Culturele activiteiten van Kunstbalie
24-04-2015 t/m 25-05 2015

Op school

Bibliotheek in Wagenberg?
Ja hoor !! Bij ons op school

Wat een werk is er verzet de afgelopen maanden door de bibliotheekouders en juf Brigitte
i.s.m. Theek 5. Een aantal avonden en diverse ochtenden hebben zij alle boeken voorzien van
Genre-etiketten. Dat zijn kleine icoontjes die aangeven bij welk genre het verhaal / boek hoort.
De boeken zijn nu hetzelfde gecodeerd als in de bibliotheken van Theek5 in Made of
Terheijden.
Tevens zijn alle boeken ingevoerd in een computersysteem. Met een scanner kunnen de
uitgekozen boeken via het eigen pasje van iedere leerling worden gescand. Ook kunnen we
bekijken of een boek in een van de bibliotheken te verkrijgen is.
Dit zijn enkele symbolen van de verschillende genres:

Woensdag 8 april is de bibliotheek feestelijk geopend. De bibliotheekouders waren aanwezig en
natuurlijk al onze leerlingen met hun leerkrachten.
Boeken brengen kleur in je leven was het openingsthema.
Juffr. Brigitte en de ouders hadden de aula versierd met een vlinderslinger en ballonnen. Boven
op een van de boekenkasten werd een mooie grote leesmuis gezet. Hij krijgt ieder week een
ander boekje in zijn handen. Tevens hadden de ouders een rood lint gespannen welke juffr.
Hennie mocht doorknippen om de bibliotheek officieel te openen.
Daarna las onze voorleeskampioene Amber het boekje van: Rupsje nooit genoeg voor.
Het rupsje eet zich door allerlei lekker door en wordt dan een mooie vlinder.
De vergelijking met het boek is: Je wordt net als de rups een mooie vlinder als ……….je veel
verschillende boeken leest groei je ook in je ontwikkeling en weet je veel . Boeken kleuren je
leven en maken het gezellig.

Alle leerlingen kregen tot slot een kleurig snoepje wat ze lekker konden opeten.
As. Maandag gaan we de eerste boeken weer uitlenen.
Bibliotheekouders: hartelijk dank voor al jullie hulp en werkzaamheden.
Voor onze leerlingen breekt weer een tijd aan van : Heel veel leesplezier!

Amber leest voor.

De leerlingen bedanken de bibliotheekouders voor hun extra werk

Bloemen verkoop
Vrijdag 24 april lopen de leerlingen van groep 8 weer in het dorp. Zij verkopen planten t.b.v.
extra gelden voor het schoolkamp.

BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer

Op donderdag 16 april is het schriftelijk verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7.
Maandag 20 april is er voor groep 7 weer het dode hoekproject. Er komt iemand van VVN les
geven waar we op moeten letten en waarom dit belangrijk is.
Rijschool van Dongen stelt weer een vrachtwagen beschikbaar zodat de leerlingen zelf kunnen
ervaren wat je als vrachtwagenchauffeur ziet in een vrachtauto.
Dinsdag 28 april gaan deze leerlingen in Terheijden hun praktisch fiets examen doen.
Zij worden beoordeeld of zij goed de verkeersregels kennen en of ze veilig op hun fiets rijden.
Erg belangrijk natuurlijk voor over een jaar als zij naar het voortgezet onderwijs zullen gaan.

Onderwerp van Seef
‘Veilig op pad gaan doe je met een goede fiets !'.
Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongevallen doordat fietsen niet in orde zijn. Vaak gaat
het om defecte verlichting, maar ook andere gebreken aan een fiets kunnen voor
onfortuinlijke situaties zorgen.
Bekijkt u eens samen met uw kind zijn of haar fiets. Controleer de fiets op de wettelijke
eisen (goed functionerende fietsbel, remmen, verlichting en reflectie) en op onderhoud
(zijn de banden niet versleten en hard genoeg opgepompt, is de ketting niet versleten,
staat het zadel op de juiste hoogte en stevig vast, zit het stuur stevig vast?)
Door er samen met uw kind aandacht aan te besteden, maakt u het bewust van het
belang van een goede fiets.
De boodschap is dus:
veilig met de fiets door het verkeer begint bij jezelf
én bij je fiets.
http://www.schoolopseefkalender.nl/april2015/videoplayer
http://www.schoolopseefkalender.nl/april2015/begrippenspel
http://www.schoolopseefkalender.nl/april2015/fietsreparatie

