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De derdee nieuwsbrief.
Deze kun
nt u ook lezeen op onze nieuwe websiite www.else
enhof.nl
Onderw
werpen zijn:
 Data schoolkkeuze trajectt groep 8
 SSpelling thuis oefenen.
 O
Openingsvieering.








G
Gevonden voorwerpen
v
n
1e ontruiming
Kinderboekkenweek
Museumsch
hatjes
Doeklas
Diverse berrichten

Daata Activiteiten:
Kijk hiervvoor op de kalender
k
of voor
v
de meesst actuele daata op www.elsenhof.nl

Donderrdag 2 oktob
ber is er we
eer een stud
diemiddag!!! Alle leerliingen zijn ddan vrij

Data
D
schoo
olkeuze trraject groe
ep 8
Eindtoetts groep 8: 21, 22, 23 aprril 2015
Uitslag eeindtoets: rond 11 mei 20
015
Dongem
mond College
e:
Voorlichtingsavond dinsdag
d
11 november 20014.
Open daag 31 januari 2015.
VO Bred
da
Centralee Voorlichtingg: 20 en 21 januari 2015
Centralee aanmeldingg: 10 en 11 maart
m
2015

Bericht vvan aannamee naar basissschool en ou ders : mei 20
015
Kennism
making leerlin
ngen groep 8 op VO schoolen in Breda: 29‐6 t/m 3 juli 2015

Datum
m
Informatie
10 en 11
19.30 Voorlichtin
V
ngsavonden
novem
mber 2014
8 dece
ember 2014 19.30 Voorlichtin
V
ngsavond
buiteng
gebied
10 en 11
19.30 Voorlichtin
V
ngsavonden
mber 2014
decem
30 jan
nuari 2015
16.00 -20.00
uurr Open avo
ond
31 jan
nuari 2015
9.00 - 13.00 Ope
en dag
25 feb
bruari 2015
5
4 maa
art 2015
10 ma
aart 2015
12 ma
aart 2015
25 ma
aart 2015
22 aprril 2015
17 jun
ni 2015
24 jun
ni 2015

Doemiddag leerl ingen groe
ep 8
Doemiddag leerl ingen groe
ep 8
17.00-20.30 Cen
ntrale
aanme
elding
17.00-20.30 Cen
ntrale
aanme
elding
13.00-15.00 Drem
mpelonderrzoek
nieuwe
e brugklasssers
13.00 - 15.00 LW
WOO doorttest
nieuwe
e leerlingen
n
Informatiemiddag
g/avond nieuwe
brugkla
assers/oud
ders
de
2 gellegenheid
informatiemiddag
g nieuwe
brugkla
assers

Un
nit
Un
nit Made
Un
nit Raamsddonksveer
Un
nit Raamsddonksveer
Un
nit Made
Un
nit Made enn unit
Ra
aamsdonkssveer
Un
nit Raamsddonksveer
Un
nit Made
Un
nit Made enn unit
Ra
aamsdonkssveer
Un
nit Made enn unit
Ra
aamsdonkssveer
Un
nit Made enn unit
Ra
aamsdonkssveer
Un
nit Made enn unit
Ra
aamsdonkssveer
Un
nit Made enn unit
Ra
aamsdonkssveer
Un
nit Made enn unit
Ra
aamsdonkssveer

Spellingg.
el kinderen hhebben baat bij de spellin
ngsregels.
Spelling is een moeilijk vak. Vee
We bieden de leerlin
ngen het ond
derstaande vvijfstappenplan aan.

Zeeg het woo
ord hardo p. Hoor ikk het woorrd goed?

Ve
erdeel hett woord in
n klankstukken

Klankw
woord

Regelwoord

Weetwoord

Bij welke afsspraak hoort het wo
oord?

Sc hrijf het woord
w

eb ik het w
woord goe
ed geschre
even?
He

Dit vijfstappenplan helpt
h
de leerlingen zelf gooed te analyseren hoe ee
en woord in elkaar zit.
ppenplan staaat op de web
bsite onder dde kop inform
matie – thuiss oefenen.
Het stap
Tevens kkunt u daar de
d spellingskaarten vindeen van iedere
e groep. Er iss een uitleg bbij hoe u evtt. met uw
kind kun
nt oefenen.
Het betrreft de weet woorden, de
e klankwoordden en regellwoorden. Vo
oor groep 6‐‐7‐8 ook de regels
r
m.b.t.
de werkw
woorden. Heeeft u vragen
n stel ze geruust. Veel succes met het oefenen!

Op
peningsvie
ering:
Samen m
met een maaatje uit een andere groepp zijn alle leerlingen naar de Gummarriskerk gegaa
an voor de
openingssviering. De viering staatt in het tekenn van het bevrijdende jaa
ar. Al een aaantal jaren werken we

aan de ttrialoogscho
ool. We stre
even naar eeen school die
d in trialoo
og met elkaaar werkt. Ouders,
O
leerlingen en team
m.
In een ccyclus van 4 jaren willen we in ver bondenheid
d werken aa
an de ontwiikkeling van
n een
positievve, gevoelige en vrije le
evenshoudinng. Ieder jaar staat er een
e thema centraal. De
leerlingen hadden in hun eigen groep gessproken ove
er vrijheid. Wat betekeent dat en waar
w
denk
je dan aaan? In de kerk
k
hebben
n we aan elkkaar laten zien en hore
en wat we bbesproken hebben.
h
Allereerrst werden onze nieuw
we leerlingenn Sien, Emm
ma, Dieke, Charlie,
C
Jeltee, Tijmen, Mara,
Sofie, Su
uus voorgessteld. Fijn dat
d ze nu bij onze club horen.
h
De groeepen 1t/m 4 hebben ee
en prentenbboek bekeken met elka
aar en Sam en Fien verrtelden aan
de andeere groepen
n waar het over
o
ging. E r waren kikkkers in een kuil gevalleen en zij kon
nden er
niet uit.. Een ooievaaar zag dat ,maar de ki kkers waren bang van hem. Alle aandere dieren waren
niet in sstaat de kikkkers te redd
den. Toen dde kikkers de
e ooievaar vertrouwde
v
en lukte de ooievaar
met zijn
n lange snavvel een soorrt brugje te maken zod
dat ze konde
en ontsnapppen. De kikkers
zorgde d
daarna ervo
oor dat de ooievaar
o
eteen kreeg. Ee
en mooi voorbeeld hoee men voorr elkaar kan
zorgen.

Groep 55‐ 6 had een
n spandoek gemaakt m
met: ‘ wij willlen een pesstvrije schoool’ Zij verte
elden hoe
ze dat w
wilden gaan doen. Daarrna zongen na even waat gepiep he
et liedje “jijj mag er zijn
n”.
Groep 66‐7 pleitte met
m hun spaandoek voo r het volgen
nde: ‘ Wij willen
w
positiieve regels’. Een paar
kinderen gaven daaar voorbeellden van zooals : ik ben aardig tege
en mijn klasggenootjes, ik zorg
voor het materiaal. Tot slot haad groep 8 eeen spando
oek met daa
arop: “wij w
willen een scchool die
iedereen op handeen draagt!’ Ze
Z willen troots zijn op elk
e kind, onze ouders, dde school en de
ng. Het lied
dje “complim
menten gevven” gaf daaarin al een voorzet
v
hoee we dat me
et elkaar
omgevin
kunnen gaan doen. Alles is een goed voo rnemen, maar dat dat niet eenvooudig is liete
en vier
leerlingen van groeep 8 ons zie
en middels een rollen spel
s met ma
askers. Som
ms moeten we
w een
maken en geeen smoesje
es verzinne n. Toegeven hoort ookk daarbij.
keuze m
Tot slot zongen wee het bekende liedje vaan Elly en Rikkert ”alless is vrij”.

De leerllingen en heet team gaaan vol
vertrouwen het nieeuwe schoo
oljaar in.

ge
vo
elig

pos
itie
f

E school die ie
Een
edereen op
h
handen
draagt!

ve
rbo
nd
en

We bed
danken graaag de aanwe
ezige ouderrs,
opa’s en
n oma’s. Ergg leuk dat ju
ullie erbij w
waren!
vri
j

Foto’s sstaan al op de
d website!!

Gevon
nden voorrwerpen :
Jassen, tassen, jackks, paraplu’s, dassen, ssokken, hem
mdjes, fruitb
bakjes en drrinkbekers.
overblijflokaaal hangen alle gevondden voorwe
erpen. Heel bijzonder ddat deze nogg mooie
Bij het o
spullen niet worden opgehaald. Ben je ieets kwijt kom
m even kijke
en.!!!

1ee ontruim
ming :
er weer verw
wonderen wijj ons hoe sne
el en
De eerstte ontruimingg is weer prima verlopenn. Iedere kee
ordelijk d
de leerlingen
n het gebouw
w kunnen veerlaten. Nadaat het alarm gaat loeien, zijn de leerlingen
binnen d
drieminuten buiten. Zij gaan in een riij staan op het
h grasveld van
v het v.d. Elsenplein. De
D
leerkrachten controlleren of iede
ereen er is enn steken daarna een groe
en kaartje om
mhoog voor de BHV‐ers.
e
geconttroleerd of h et gebouw werkelijk
w
leeg
g is en gaan daarna naar de
De BHV‐‐ers hebben eerst
groepen. Als zij een sein
s geven dan kunnen w
we allemaal weer
w
naar biinnen.

Kind
derboeken
nweek :
As. Woensdag start de
d kinderboe
eken week. H
Het is de 60e verjaardag van
v de Kindeerboekenweek en
daarom is het themaa “Feest”.
We gaan
n daar natuurlijk met elka
aar aandachtt aanbestede
en.
Het lezen van boeken is belangrijk, maar zek er ook leuk. Wat gaan we allemaal ddoen?
nger maken. Alle leerlinggen krijgen ee
en papier meee naar huis waarop
Met elkaaar gaan we een feestslin
een schilderijen rand
d is afgebeeld. Daarin maag iedere lee
erling iets ma
aken wat te m
maken heeftt met haar/
of zijn lieevelingsboekk. Als het klaar is gaan wee er een moo
oie feestsling
ger van makeen die we do
oor heel de
school o
ophangen.
n de aula de nieuwe boeeken al op de
e Boekenboo
om gezet. Deeze worden natuurlijk
n
in
Juffr. Briigitte heeft in
de groep
pen bekeken
n en gelezen.
Groep 7 en 8 gaan zich voorbere
eiden op de vvoorleeswedstrijd.

Donderd
dag 16 oktob
ber is de afslu
uiting van dee Kinderboekkenweek, me
et daarin de vvoorleeswed
dstrijd en
optreden
ns van alle groepen. Ze la
aten aan elk aar zien en horen
h
wat err de afgelopeen twee wekken in de
klas aan de orde is geweest.
Het liedjje en het dan
nsje kunt u middels
m
de onnderstaande
e link bekijken
Veel plezzier!
http://kvvk.vara.nl/Deetail.13382.0
0.html?&tx__ttnews[tt_ne
ews]=124314&cHash=fee2b5353d142
2cfcb0e5702
2
a33687ee470

Mu
useumschatjes :

Noord‐Bra
abant is rijk aaan musea met
m de meestt uiteenlope nde collectie
es. Wat al
deze muse
ea gemeen hhebben, is daat zij een schatkamer zijnn van voorwe
erpen die
om de een
n of andere rreden de mo
oeite van het bewaren waaard zijn. Ma
aar wat is
waarde eigenlijk? Daa rover gaat het project Museumschat
M
tjes.
Voor het bezoek
b
aan hhet museum worden de leerlingen
l
eeerst aan het denken
gezet overr de vraag w at een voorw
werp eigenlijk waardevoll maakt. Een voorwerp
is niet alle
een waardevool omdat hett letterlijk ve
eel geld waarrd is, maar ook
o omdat
het bijvoo
orbeeld heel zeldzaam is, of omdat err een bijzondder verhaal bij
b hoort.

Na deze inleidende lles volgt het museumb
bezoek. Aann de hand vaan een
gerichtee opdracht gaan
g
de lee
erlingen in ggroepjes op zoek naar een
e voorweerp dat een bepaalde
waarde vertegenw
woordigt. Naa afloop vann het projecct Museumsschatjes zulllen leerlingen op een
andere manier naaar oude voorwerpen (eerfgoed) kijkken. Via de website
w
zul len de groe
epen
verslag doen van dit bezoek.
De dataa van het mu
useum bezo
oek is als voolgt:
Groep 55‐6 gaat op vrijdag 10 oktober
o
Groep 8 op dinsdagg 14 oktobe
er
Groep 66‐7 op woen
nsdag 5 novvember.

Doeklass :

Start 'Doe Klas
De bestu
uren van de basisscholen
b
n van het SKO
OD (Stichtingg Katholiek Onderwijs
O
Drrimmelen, va
an de
stichtingg Uniek en vaan het Donge
emond collegge starten in
n het schoolja
aar 2014‐20115 met de “D
DOE KLAS”.
Dit nieuw
we project iss een logisch vervolg van een eerder initiatief “ DE ACHT PLUSS KLAS”.
De “DOEE KLAS” is bedoeld voor kinderen
k
die praktisch ge
ericht zijn, kinderen die liiever niet te lang in de
schoolbaanken zitten. In de pilotfa
ase in schoooljaar 2014‐2015 ontvang
gt het Dongeemond collegge van elk
van de b
betrokken baasisscholen één
é leerling ggedurende een aantal wo
oensdagochttenden versp
preid over

het scho
ooljaar. Deze leerlingen maken
m
in blo kken kennis met de bero
oepsgerichtee vakken op het
h
Dongem
mond college.. Zo gaan de
e klas drie occhtenden naaar Raamsdon
nksveer om bbij Bouw Wo
onen en
Interieurr en bij Productie, Instale
eren en Enerrgie onder leiding van een docent vann het Dongemond
werken. In Made
college in de werkplaaats aan een
n product te w
M
gaan deze 8e groeepers actief aan
a de slag
bij de afd
delingen Zorrg en Welzijn
n en Econom ie en Ondernemen. Beha
alve dat de ““Doe klas‐lee
erlingen”
een voorrproefje krijggen van een school waarrin beroepsgerichte vakken gegeven w
worden, gaa
an ze ook op
zes woen
nsdag ochtenden in de praktijk
p
op bbezoek bij bedrijven die gericht
g
zijn opp de beroepsrichtingen
waar ze kennis mee gemaakt heb
bben. Dit laaatste gebeurtt in nauwe sa
amenwerkinng met de
onderneemersvereniggingen van de gemeenteen Geertruide
enberg en Drrimmelen.
De werkkgroep van scchoolleiders en docentenn van de basisscholen en het Dongem
mond college
e die de
“Doe klaas” initieert iss erg enthou
usiast over heet initiatief. “Waarschijnlijk is de belaangstelling voor
v
de klas
veel grotter dan we nu
n in de pilottfase aan kunnnen” zegt Han
H Stevens docent groeep 8 van basisschool De
Zonzeel in Terheijden, en tevens coördinatorr van de “Doe klas”.

BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer
‘Weer n
naar school op een veilige en duu
urzame man
nier'.
Zelf óf m
met een oud
der veilig naaar school ffietsen of lo
open, is bela
angrijk voorr kinderen. Ze leren
daardoo
or al vroeg aan
a het verkeer deel tee nemen en
n doen ervaring op. He laas worden steeds
meer kinderen mett de auto naaar school ggebracht. Dit levert som
ms gevaarlijjke en drukkke
situaties op bij de school.
s
Ookk voor het m
milieu is het natuurlijk beter
b
om “sschone” maanieren van
vervoerr te gebruikeen: lopen, fietsen,
f
skatten, steppen of openba
aar vervoerr. In de derd
de week
van september zijn
n op heel ve
eel plekken in Europa allerlei
a
activiteiten om hier aandaccht op te
vestigen
n. Tijdens deze Europese Mobiliteeitsweek wo
ordt aandaccht gevraagdd voor 'duurzame
mobiliteeit'.
Door vaaker de fietss te pakken of naar schhool te lopen met uw kind, helpt u mee aan het
h
vermind
deren van de
d verkeersd
drukte ronddom de scho
ool. U kunt uw kind onnderweg bovendien
van allees bijbrengeen over het verkeer
v
dooor te praten
n over de sittuaties die u tegenkom
mt, en
natuurliijk door zelff het goede voorbeeld te geven. Uw
U kind doe
et meer ver keersinzicht op dan
tijdens h
het meerijd
den in een auto.
a
Daarnaaast spaart u het milieu en doet u op een leu
uke manier
aan lichaamsbeweging!
De b
boodschap is dus: ga naar schoo
ol op de fietts, te voet of
o met de st
step. Dat is niet
allee
en veiliger en gezonder, maar oo
ok veel leuker!

Divverse bericchten:

L
LIVI
ING
G SP
PIR
RIT
De Vijjf Heilige
en Parochie is na de zome
ervakantie gestarrt met ee
en nieuw
parochieel gez
zinskoor; Living S
Spirit.
Wij zijn een koor
k
met kinderenn, ouderss, veel ge
ezelligheiid en………
………
op zoe
ek naar nieuwe
n
le
eden vanuuit de gehele paro
ochie!!
Voorlo
opig repe
eteren we in de sacristie van de Bernardus
B
skerk te Made,
iedere
e vrijdag
gavond va
an 18:30 uur tot 19:30
1
uur
r.
Naastt het rep
peteren zingen
z
we
e tijdenss de kinde
erkerkvieeringen in
i de
kerk e
en organiiseren we
e ook leuuke activiteiten.
We he
ebben oo
ok een fa
acebook-p
pagina wa
aar je alv
vast een kijkje kunt
nemen
n wat we allemaall doen.
Wij zijn op zoek naar kinderen
k
n in de lee
eftijd va
anaf groeep 4 tot..........
zolang
g je zinge
en leuk vindt.
v
Daaar kunnen natuurlijk ook oouders of opa’s
en om
ma’s bij ho
oren!!
Lijkt h
het je wa
at en wil je meed
doen of eens
e
een kijkje koomen nem
men?
Meld jje aan biij:
Ramon
na de Jong : ramo
onadejonng@hetne
et.nl
hiekanto
Paroch
oor: info@
@naardek
kerk.nl

