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                      December  
                   2014-2015 

 
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 

01 december 2014      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-8 
02-december 2014     Training Rots &water 
03 december 2014      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-8 
05 december 2014     Sinterklaasviering 
09 december 2014     Training Rots &water 
10 december 2014     8+ klas 
12 december 2014     SKOD + klas 
17 december 2014      kerstviering 
18 december 2014     technische workshop Pret met je skelet gr. 5-8 
19 december 2014     kerstspel in de kerk. 
22 dec t/m 4 januari 2015     kerstvakantie 
24 december 18.00 uur    kerstviering kerk 
05 januari2015     Start 3e periode  
07 januari 2015     8+ klas 
09 januari 2015      SKOD plusklas 
 5 t/m 9 januari 2014     Hoofdluiscontrole  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elsenhof.nl/
http://www.elsenhof.nl/


 

Nog een bericht van Sint

 
 
Lieve kinderen van de Elsenhof, 
 
Het was nog spannend op 5 december van dit jaar, 
 in de aula zaten alle juffen, meesters en kinderen klaar. 
Maar Sinterklaas was de weg kwijt geraakt,  
en heeft een extra grote ronde door Wagenberg gemaakt. 
Langs de drogisterij de Waag en de friettent van Stijn,  
gelukkig helpen de hulppietjes Hennie en Henny om de weg te vinden, wat fijn. 
Met z'n allen zingen en dansen in de aula met de pieten,  
de Sinterklaas is aan het genieten. 
Daarna mogen groep 1-2 naar de speelzaal met de Sint, er wordt en dans en lied opgevoerd, 
 de Sint raakt ervan ontroerd. 
Gelukkig had de Sint ook alle verlanglijstjes meegenomen in zijn grote boek,  
ze waren dus toch niet allemaal zoek. 
Cadeautjes werden na de dansjes uitgedeeld aan elk kind,  
eentje voor elke jongen en meisje, zeiden piet en Sint. 
Groep 2-3 hadden de Sinterklaas-move onder de knie,  
en lieten dat zien in het klaslokaal van groep 2-3. 
Die hebben het grootste klaslokaal,  
het lijkt wel een balzaal. 
In de pauze speelden alle pieten buiten op het schoolplein, d 
e Sint bleef binnen met een kopje koffie een stukje taart van marsepein. 
Ook de kinderen van groep 4 hadden iets voorbereid voor vandaag, er werd een lied gezongen over 
Sinterklaas en zijn favoriete dieren, 
 een giraffe, pinguïns en een konijn, gelukkig waren het geen mieren. 
Ook een dans werd in groep 4 niet vergeten,  
er werd hard gezongen en gedanst, dat heeft de Sint geweten. 
Aan groep 5,6,7 en 8, werd natuurlijk ook een kort bezoek gebracht. Iedereen kreeg een mandarijn en 
pepernoten,  
het was een mooie dag, iedereen heeft ervan genoten. 
De Sint en pieten bedanken de hulppietjes en de oudervereniging voor hun bijdrage aan de mooie dag, 
zij denken eraan terug met een grote glimlach. 
Tot volgend jaar lieve kinderen van de Elsenhof,  
wat zijn jullie tof! 
 
Liefs Sinterklaas en de gedichten-piet. 
 
 
 

Kidz sport 

 
Na de kerstvakantie gaan we samen werken met dhr. Benjamin van Wanrooij de buurtsportcoach. 
Dhr. van Wanrooij gaat het project Kidz Sport introduceren. Het is  opgenomen door de 
gemeente in de sport en beweegnota die start in 2015 en dat daarmee de garantie voor een 
looptijd van 4 jaar is gegeven. Er zal vanaf januari 2015 worden gaan gewerkt met 4 blokken 
van elk 3 weken, tot aan de zomervakantie. In elk blok staat dan een andere sport centraal. De 
sporten zijn: Voetbal, Volleybal, Korfbal, Handbal, Acrogym, Sportfittesten. Deze lessen staan 
allemaal beschreven in een lesmap die dient te worden gebruikt door de leerkrachten. Het plan 



is om daarnaast elke 3e les, indien mogelijk, een sportdocent van een lokale vereniging te 
vragen een gastles te komen verzorgen. Elke school heeft een coördinator die een en ander 
begeleid en contact heeft met Dhr. van Wanrooij. Voor onze school is dat juffr. Irene  
 
 

Workshop  Pret met je skelet:

 

Donderdag 18 december komen medewerkers van Technische Universiteit Eindhoven van het 
onderdeel  TU/e junior  een workshop presenteren. De workshop sluit aan bij de 
belevingswereld van de kinderen. De leerlingen worden geactiveerd zodat ze zich verdiepen in 
hun interesse en talenten voor wetenschap en technologie. Het aanbod is altijd gekoppeld aan 
de praktijk en tastbare voorbeelden en wordt op een onvergetelijke manier gepresenteerd 
door onze studenten die als ware edutainers inhoud combineren met een hoge funfactor. Het 
aanbod wordt in nauwe samenwerking met de faculteiten van de TU/e georganiseerd. 
 
De workshop die nu gegeven wordt heet Pret met je skelet: 
Iedereen weet dat je met een beetje pech een bot in je arm of been kunt breken door 
onvoorzichtig spelen en sporten. Dat we nog veel meer botten hebben waar we zuinig op 
moeten zijn, is veel minder bekend. ‘Pret met je skelet’ laat de leerlingen op een 
laagdrempelige manier onderzoek doen naar de eigenschappen van botten en naar materialen 
die botten kunnen vervangen.  
Door middel van proefjes worden ze uitgedaagd conclusies te trekken en ontdekken ze dat het 
vervangen van delen van het menselijk lichaam ook techniek is. Daarnaast leren ze onderdelen 
van het skelet benoemen zodat ze na de workshop weten dat sesamgebeente, ellepijp en 
voetwortelbeentje geen namen zijn van snacks, maar namen van botten die ervoor zorgen dat 
ons lichaam niet als een pudding in elkaar zakt.  
 

Berichten melden en bereikbaarheid:

 
Er zijn werkzaamheden geweest aan de telefoon en we hebben begrepen dat we niet altijd 
bereikbaar waren. We verzoeken u dit te melden bij het MT of de directie zodat er zicht is of dit 
vaker voorkomt. We willen bij houden hoe frequent dit voorkomt. 
We kunnen dan evt. maatregelen treffen.  
De situatie m.b.t. het opnemen van de telefoon is dit schooljaar wat veranderd. Er zijn weinig 
personen die nog ambulant zijn.  Tot 11.00 uur neemt Meneer Andre de telefoon op.  We 
verzoeken u de ziekmeldingen en andere berichten voor 8.30 uur en voor 13.30 uur door te 
geven. Indien iedereen lesgeeft is het niet handig dat tijdens de les de telefoon voortdurend 
afgaat. We willen u vragen om tijdens lesuren zo min mogelijk te bellen.   
 

Sparen met kassabonnetjes van Johan en Carolien.

 
Kassabonnen sparen! 
 
Doe mee en spaar het varken vol! 
Het varken vol, ja inderdaad het varken. Het spaarvarken van de oudervereniging. Deze is te vinden in 
de aula op school!! 
Bewaar je kassabon van Johan en Carolien en laat uw kind de kassabon in het spaarvarken op school 
doen! 



Eenmaal per jaar wordt het spaarvarken geopend en alle bonnen bij elkaar opgeteld, 3% procent van 
het totaalbedrag van de kassabonnen wordt gedoneerd aan de OV, door Johan en Carolien. Hiermee 
krijgt de oudervereniging wat extra’s voor de activiteiten die georganiseerd worden voor uw kind, zoals 
iets lekkers tijdens de schoolreis. De totale donatie zal vermeld worden in de nieuwsbrief! 
 
Alvast super bedankt voor het meedoen en uw bonnen!  
Hartelijke groeten  
De ouders van de oudervereniging 
 

  

Fietsgebruik 

 

Tijdens de Ouderverenigingsvergadering is gesproken over het komen met de fiets naar school. 
In de schoolgids staat dat leerlingen uit bepaalde straten met de fiets naar school mogen 
komen.  We hebben nu veel minder leerlingen dan voorheen en er is plaats in de fietsenstalling. 
De afspraak is als volgt aangepast. In principe mag iedereen op de fiets naar school komen. 
Indien het te druk met fietsen wordt en er te veel fietsen in de stalling komen te staan is de 
oude verdeling zoals in de schoolgids staat weer van kracht. U krijgt dan via de mail en de 
nieuwsbrief een bericht. Het kan dus voorkomen dat in de zomermaanden de maatregel weer 
ingevoerd moet worden. We bekijken hoe het gaat lopen.  
 

Vakwerk Meesterwerk :

 
Niels en Bowie uit groep 7 de tweede plaats van de regio  behaald met hun inzending 
van  vakwerk – meesterwerk. Gefeliciteerd Niels en Bowie! 
Samen met hun klasgenoten hebben zij hun mooie succes beklonken met het heffen van een 
glas champagne. Hun werkstuk staat in de vitrine kast op school, zodat iedereen het nog eens 
kan bewonderen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



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 die ‘geen zin’ hebben om hun licht aan te doen, of die reflecterende materialen op 
hun tassen en kleding niet nodig vinden, hebben vaak niet in de gaten dat ze pas op het 
allerlaatste moment zichtbaar zijn voor medeweggebruikers. 
 
 

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

Dan ben je veilig op weg. 

 
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! 
 
 
 

Diverse berichten:

 
 

 

Knutselactiviteit 

Peuter-kleuterkerk 

 
In de advent bereiden we ons voor op 
kerstmis.  
Ook onze peuters en kleuters. 
Tijdens de knutselbijeenkomst op zondag 
14 december van 10.30-11.30 uur in de 
Gummaruskerk in Wagenberg, maken we 
een mobile met Maria, Josef, herders, schapen, koningen, engel, os, ezel en de kribbe. 
Één persoon ontbreekt, maar die komt dan ook pas met kerstmis. 
 



Het is namelijk de bedoeling dat elk kind zijn/haar mobile meeneemt naar de kerstviering op 1e 
kerstdag.Mocht de mobile niet klaarkomen, dan kun je die thuis verder afmaken. 
Wij zorgen voor materiaal. 
U neemt zelf mee: schaar, lijm en kleurpotloden, stiften of verf. 
 
Bovendien beginnen we met een advent vertelling.  
Maria krijgt een kindje. Met Jozef gaat Maria op reis. Op een ezel. Naar Bethlehem.  
Hoe loopt dat af… dat hoor je die ochtend. 
We leren ook een kerstliedje en net als altijd is er iets lekkers. 
Het belooft een fijne samenkomst te worden met peuters/kleuters en hun ouders. 
U kunt zich opgeven bij de werkgroep: peuterkleuterkerk@naardekerk.nl. 
Doet u dit uiterlijk 7 december, dan kunnen wij tijdig voor voldoende materiaal zorgen. 
 

 

Handbaltoernooi:

 

 
Kerst Handbaltoernooi Mixed-Up 
Dinsdag 23 december is het zo ver. Na vele jaren wordt er weer een Kerst Handbaltoernooi 
georganiseerd.  
Deze dag wordt mogelijk gemaakt door handbalvereniging Mixed-up, basisscholen in Hooge 
Zwaluwe, Terheijden en Wagenberg de buurtsportcoach Benjamin van Wanrooij en gemeente 
Drimmelen. Inmiddels hebben alle kinderen van de basisscholen een inschrijfformulier 
ontvangen. 
Op woensdag 10 en 17 december kunnen de kinderen van de basisscholen deelnemen aan een 
handbaltraining. De trainingsavond is van 18:00-19:00 uur. Dit vindt plaats in de sporthal 
“Driedorp” te Wagenberg.  
Dinsdag 23 december wordt de dag in 2 dagdelen opgesplitst. ’s Ochtends spelen de kinderen 
van groep 3-4 en 5 hun wedstrijden. ’s Middags is het de beurt aan de bovenbouw. Groep 6-7 
en 8 gaan dan strijden voor de beker. Het toernooi vindt plaats in sporthal “Driedorp” te 
Wagenberg.  
Iedereen is dinsdag 23 december van Harte Welkom om alle teams aan te komen moedigen.  
Hopelijk tot dan! 
Toernooiencommissie Mixed-Up. 

mailto:a.oosterhout21@kpnplanet.nl

