NIEUWSBRIEF 2
Oktober/ november 2016-2017
Data activiteiten Oktober /november 2016
30 september 2016
Maanden oktober + november 2016
04 oktober
2016
05 oktober
05 oktober

2016
2016

07 oktober
10 oktober
11 oktober

2016
2016
2016

19 oktober
20 oktober
21 oktober

2016
2016
2016

24 t/m 28 oktober 2016
01 november 2016
02 november 2016
04 november 2016

09 november 2016
11 november 2016
Week 14-18 november 2016
15 november 2016
17 november 2016
17 november 2016
18 november 2016
22 november 2016

1e
Ontruimingso
efening
09 oktober
2016

Peute
r-kleuterkerk
11.00 uur
Gummarusker
k
10 oktober
2016

studieochtend leerlingen vrij
Museumschatjes
Fotograaf
MR
8+ klas en doeklas
Start Kinderboekenweek
Openingsviering kerk 11.30 uur
u bent van harte welkom
Mad science workshop
Jaarvergadering OV voor alle ouders 20.00 uur
Museumschatjes groep -7-8 Werkendam
GMR
8+ klas en doeklas
Info/Ouderavond plusklas bs de Stuifhoek
Voorleeswedstrijd +
Afsluiting Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Bezoek dierenarts groep 7
Museumschatjes groep 6-7 Tilburg
Museumschatjes groep 5-6 Werkendam
SKOD + klas
werkgroep communicatie
Terugkomavond gr.8 19.00-20.00
8+ klas en doeklas
SKOD + klas
Vormsel leerlingen groep 8
Toetsweek groep 8
MR
Museumschatjes groep 8 Etten-Leur
Mad science workshop
SKOD + klas
Ouderraad

Schoolshirt betstellen voor de herfstvakantie
Het is de bedoeling dat alle leerlingen van onze school een schoolshirt hebben. Het is een paars shirt
met het logo van onze school erop. De shirts worden gedragen wanneer we als school naar buiten treden:
sportdagen, schoolreizen e.d. Ook tijdens de gymlessen gaan we er vanuit dat de leerlingen deze shirts
aan doen. Om voor de ouders de kosten zo laag mogelijk te houden gebeurt de aanschaf via de school
op twee momenten in het schooljaar nl. voor de meivakantie en voor de herfstvakantie. U kunt het shirt
dus slechts 2x per jaar bestellen. Het bestelformulier kunt u downloaden via de website www.elsenhof.nl
Het ingevulde bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u door aan Juffr. Dymphy. Een gym
shirt kost € 10,00. U kunt een shirt bestellen in de maten: 104-116-128-140-152-164- en S ( grote
kindermaat / kleine herenmaat).Na de meivakantie en na de herfstvakantie worden de shirts aan
de leerlingen uitgedeeld.

Openingsviering positieve jaar
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handen draagt!
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U bent van harte uitgenodigd om 5 oktober om 11.30 uur deze viering in de Gummaruskerk
bij te wonen.

Werkgroep Communicatie
21 september 2016 is de werkgroep communicatie echt van start gegaan. Vanuit de wensen en
verwachtingen avond, die in januari 2016 gehouden werd, is dit initiatief ontstaan.
De bedoeling is om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren.
De werkgroep bestaat uit 3 ouders en drie teamleden :
Nathalie Peerenboom, moeder van Lauren uit groep 2-3
Geertje van Gils, moeder van Floris uit groep 1-2
Sandra de Hoop, moeder van Dinand uit groep 4-5, Tristan uit groep 5-6 en Max uit groep 7-8.
De teamleden zijn Irene Ligthart, Hannie van Drunen en Hennie van Groezen .
Wij zullen middels de nieuwsbrief de andere ouders op de hoogte stellen welke agendapunten aan bod zijn
gekomen. U kunt de 3 bovengenoemde ouders altijd voorzien van uw ervaringen en mogelijke tips voor de
toekomst of navragen wat de inhoud van de besproken punten is.
In de eerste vergadering “de opstart van het schooljaar” kwam het volgende aan bod:
 De informatieavonden
Kennismakingsgesprekken
 Rapportbespreking einde schooljaar
Klasbord
 Social media
Kalender
 Intake gesprekken kleuters
Communicatie van deze vergaderingen naar ouders
Volgende vergadering vrijdag 4 november
Heeft u nog bespreekpunten dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep.

Workshop Mad science

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science

!
Binnenkort komt Mad Science een wetenschap&techniekcursus verzorgen op De Elsenhof, waar de kinderen
van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven.

We starten met een spectaculaire wetenschap/techniekshow op 7-10-2016
De kinderen gaan in 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties.
De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende
leerhouding.
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de wetenschap? Deze cursus is bedoeld voor de
kinderen van groep 3 t/m 8.
Maak kennis met de wereld van detectives, leer over de zin van onze zintuigen, ervaar de Van de Graaff
machine, hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht, wordt de beste architect, onderzoek de wereld van
wetenschap in de keuken, en ga de uitdaging aan met bewegingssensoren,
Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbij kunnen komen. Krijg je er al zin in?

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de
wereld om hen heen beïnvloedt.
Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na
iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en
experimenteren.
De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school.
Data van de cursus:
 Donderdag 17-11-2016
 Donderdag 24-11-2016
 Donderdag 01-12-2016
 Donderdag 08-12-2016
 Donderdag 15-12-2016
 Donderdag 22-12-2016
Tijdstip: 15.45 tot 16.45
Inschrijven kan via http://nederland.madscience.org
Inschrijftermijn loopt tot en met: 3-11-2016
Deelname kost € 69,50 per kind.

Voorstellen stagiaires dit schooljaar
Dit schooljaar hebben twee stagiaires leraar van de Pabo Avans en twee stagiaires onderwijsassistent van het
Vitalis college. Gedurende het schooljaar krijgen we ook oud-leerlingen van het Dongenmond college voor
een snuffelstage.
Meneer Mark staat in groep 4-5 en meneer Joris in groep 1-2 Juf Romy in groep 6-7 en juf Emmie in groep 56. Gedurende het schooljaar zullen zij wisselen van groep.
Graag stellen zij zich aan u voor:
Juf Emmie zal dat in een latere nieuwsbrief doen.
Hallo mijn naam is Mark Behr.
Ik ben 21 jaar oud en woon in Langeweg.
Vanaf september ben ik begonnen aan de Pabo op Avans Breda.
Hiervoor heb ik het CIOS afgerond, met het profiel LOBOS.
Vanaf augustus 2013 tot Juli 2015 heb ik stage gelopen bij stichting OSHB.
OSHB staat voor open sportcentrum Haagse Beemden.
Deze stichting verzorgde de gymlessen op alle acht de basisscholen van de wijk.
Ik heb er veel zin in komend schooljaar en hoop dat we er samen een mooi jaar van kunnen maken.
Hoi allemaal!
Mijn naam is Romy van Schendel en ik ben 18 jaar.
Ik loop stage t/m februari in groep 6/7 in de klas van juf Irene.
Zelf kom ik uit Lage Zwaluwe en doe ik de opleiding Onderwijsassistent op het Vitalis College in Breda.
Ik heb erg veel zin in dit schooljaar op de Elsenhof en hoop hier veel te kunnen
leren!
Mijn naam is Joris Noort.
Ik ben 22 jaar oud, geboren in Bergen (NH) en woon sinds 2001 in Terheijden.
Mijn hobby’s zijn voetballen en wat doen met mijn vrienden.
Naast voetbal vind ik het leuk om wielrennen te kijken.
Als ik tijd over heb kijk ik graag naar een film.
Voordat ik aan de pabo begon heb ik de opleiding toerisme/recreatie gedaan
aan de rooi pannen in Breda (MBO). Door mijn vorige opleiding heb ik veel
gewerkt met kinderen op verschillende stage plaatsen.
Bij deze stage plaatsen kwam voor een groep staan ook vaak aan bod.

Fotograaf
As. dinsdag worden er weer schoolfoto’s gemaakt!
In de ochtend een groepsfoto’s en daarna in de ochtend en middag een individuele foto van uw
kind. Tussen de middag en na school tot 17.30 uur is er gelegenheid voor het maken van de
gezinsfoto: broertje/ zusje.

Excursie natuurpark
De groepen 1-2 en 2-3 gaan in oktober naar het natuurpark in Made. Daar gaan de leerlingen het
kabouterpad volgen . Onder begeleiding van een aantal ouders volgen ze in groepen de route die de
kabouters aangeven. Iedere kabouter had een opdracht voor de leerlingen. Bijvoorbeeld: Ga op het
bruggetje staan en zie je welke beestjes er boven het water jagen? En wat weet je allemaal over
slakken? Ze ontdekken dat als je zachtjes water over een slak spuit de slak uit zijn huisje komt. En zo
zijn er nog veel meer ontdekkingen

Museumschatjes

Museumschatjes is van 26 september t/m 25 november 2016.
Met Museumschatjes gaan we met groep 5 t/m 8 gratis een museum bezoeken.
Noord-Brabant is rijk aan musea met de meest uiteenlopende collecties. Wat al deze musea
gemeen hebben, is dat zij een schatkamer zijn van voorwerpen die om de een of andere reden de
moeite van het bewaren waard zijn. Maar wat is waarde eigenlijk? Daarover gaat het project
Museumschatjes.
Voor het bezoek aan het museum worden de leerlingen eerst aan het denken gezet over de vraag
wat een voorwerp eigenlijk waardevol maakt. Een voorwerp is niet alleen waardevol omdat het
letterlijk veel geld waard is, maar ook omdat het bijvoorbeeld heel zeldzaam is, of omdat er een
bijzonder verhaal bij hoort.
Na deze inleidende les volgt het museumbezoek. Aan de hand van een gerichte opdracht gaan de
leerlingen in groepjes op zoek naar een voorwerp dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Na
afloop van het project Museumschatjes zullen leerlingen op een andere manier naar oude
voorwerpen (erfgoed) kijken.
Groep 5-6 gaan 4 november naar het Biesbosch museum in Werkendam
Groep 6-7 gaan 2 november naar de Oliemeulen in Tilburg
Groep 7-8 gaan 11 oktober naar Werkendam Biesbosch museum en 17 november naar Etten-Leur
naar het drukkerijmuseum

Verkeer BVL:

Brabants Veiligheid Label

Zelf óf met een ouder veilig naar school fietsen of lopen, is belangrijk voor kinderen. Ze leren daardoor al
vroeg aan het verkeer deel te nemen en doen ervaring op.
Helaas worden steeds meer kinderen met de auto naar school gebracht. Dit levert soms gevaarlijke en
drukke situaties op bij de school. Ook voor het milieu is het natuurlijk beter om
“schone” manieren van vervoer te gebruiken: lopen, fietsen, skaten, steppen of openbaar
vervoer.

De boodschap is dus: ga naar school op de fiets, te voet of met de
step. Dat is niet alleen veiliger en gezonder, maar ook veel leuker!

Door vaker de fiets te pakken of naar school te lopen met uw kind, helpt u mee aan het verminderen van
de verkeersdrukte rondom de school.
U kunt uw kind onderweg bovendien van alles bijbrengen over het verkeer door te praten over de
situaties die u tegenkomt, en natuurlijk door zelf het goede voorbeeld te geven. Uw kind doet meer
verkeersinzicht op dan tijdens het meerijden in een auto. Daarnaast spaart u het milieu en doet u op een
leuke manier aan lichaamsbeweging!
Op www.schoolopseef.nl kunt de verkeerskalender bekijken en het verhaal met uw kind(eren) lezen. 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.

