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

Data Activiteiten:
03 juni 2015
05 juni 2015
02 t/m 05 juni 2015
10 juni 2015
11 juni 2015
16 juni 2015
16 t/m 18 juni 2015
19 juni 2015
15 juni t/m 12 juli 2015
22 juni t/m 26 juni2015
23 juni 2015
25 juni 2015
26 juni 2015

8+ klas
SKOD + klas
Avondvierdaagse
Schoolbezoek directeur –bestuurder.
Schoolreis groep 4
MR
Schoolkamp groep 8
Spelletjes ochtend gr. Instroom. 1-2-3-4
Overgangsgesprekken.
Workshops P-bone en percussie groep 3-7
GMR
Schoolreis groep 5-6
Muziekvoorstelling groep 1-8 en Harmonie- alle
familieleden.

30 juni 2014
6 juli 2015
7 juli 2015
8 juli 2015

Schoolreis groep 7
onderzoek GGD gr. 7 en groep 2
OV vergadering
onderzoek GGD gr. 7 en groep 2

9 juli 2015 19.00 uur
13 juli 2015

Generale repetitie musical groep 8
Musical groep 8 s ’morgens leerlingen de singel
19.00 uur opa en oma’s
Musical s ‘morgens leerlingen onze school
19.30 uur musical met aansluitend afscheidsavond
groep 8
3e rapport
Afscheid groep 8
Laatste schooldag.

14 juli 2015

15 juli 2015
17 juli 2015

Promotie film:
Maandag 18 mei zal bij goed weer de gehele dag Jesse van Venrooij aanwezig zijn. Hij verzorgt voor
onze school een promotie film. Deze is bedoeld voor op de website. Korte fragmenten zullen een
impressie weergeven van een schooldag. Jesse begint al om 8.15 uur als de leerlingen naar school
komen gelopen en gefietst. De gehele dag zal hij zo in diverse groepen in en uit lopen. Ook wordt
natuurlijk het spelen op de speelplaats gefilmd en een gymles. Het filmpje zal zo’n 3 a 4 minuten de
Elsenhof in beeld gaan brengen.

Laatste blok voor de zomervakantie:
Een jaar gaat snel voorbij. We starten weer aan het laatste schoolblok van 9 weken.
Daarna is het al weer zomervakantie. We hopen dat uw kinderen de afgelopen weken lekker hebben
genoten van de vakantie want ook deze 9 weken wordt er weer veel van hen verwacht. Natuurlijk zijn
we weer benieuwd naar de cito uitslagen. De leerlingen van groep 8 hebben erg goed hun best gedaan
en we hopen natuurlijk dat ze voor hun harde werken beloond gaan worden.
Juffr. Henny zal deze laatste weken wat vaker in groep 2-3 gaan assisteren. Een aantal leerlingen van
groep 1-2 starten as maandag ook in groep 2-3. In goed overleg met alle betrokken ouders hebben we
een keuze gemaakt om wel of niet deze stap te maken. Het is goed om hier flexibel mee om te kunnen
gaan zo in het lopende schooljaar.
Er staat weet veel te gebeuren. Natuurlijk zijn er alle schoolreisjes weer. U krijgt daar bericht van via de
leerkracht van uw kind. Groep 8 gaat op schoolkamp. We gaan weer in iedere groep de citotoetsen
afnemen en as dinsdag starten we al met de sportdag. Kortom een drukke tijd voor de boeg.
Ik wens iedereen veel succes toe met de afronding van dit schooljaar.

Formatie volgend schooljaar:
Uiteraard denken we ook al aan het komende schooljaar en zijn druk bezig de planning te maken. Voor
de meivakantie heeft het team een studieochtend gehouden. Deze stond in het teken van het
schoolplan. Dit is een beschrijving hoe we de komende vier jaar onze ontwikkelingen gestalte gaan
geven. Ook de ouders van de MR zijn daarbij betrokken. Het schoolplan is al in een gevorderd stadium
en de MR zal in een van de komende vergaderingen haar instemming verlenen. Zo is ook de formatie
voor het komende schooljaar in de MR en op de studieochtend besproken. Ondanks dat we weer wat
zakken met het leerlingenaantal is het toch mogelijk om 6 groepen te formeren.
We hebben komend schooljaar natuurlijk ook weer combinatiegroepen. De indeling is als volgt: Groep
instroom-1-2, Groep 2-3, Groep 4-5, Groep 5-6, Groep 6-7 en Groep 8.
De groepsgrootte van de combinaties zal tussen de 25 en 30 leerlingen liggen. Juffr. Henny zetten we
volgend schooljaar weer in om te ondersteunen bij de groepen/ leerlingen die dat het best kunnen
gebruiken. Dat kan gedurende het schooljaar worden aangepast. De leerkrachten zullen de komende tijd
de indeling van de leerlingen mede vorm gaan geven. Met het team gaan we de komende weken
puzzelen hoe we de groepen met de leerlingen en leerkrachten gaan verdelen. We stellen met de
grootste zorg voor deze verdeling basiscriteria op. De criteria zullen o.a. zijn: de leerontwikkeling, de
verdeling jongens / meisjes, gedrag en belangrijke sociale emotionele aspecten. Daarna gaan we de
leerlingen verdelen. Als we een keuze hebben gemaakt zullen we u, ouders, op de hoogte stellen.
Omdat er ook in de personele formatie wat veranderd zullen we dat pas doen als deze bekend is. We
zijn daarvan ook afhankelijk van andere scholen i.v.m. mobiliteit van collegae. U wordt op de hoogte
gesteld zodra er duidelijkheid is.

Penningmeester gezocht.

Oudervereniging BS de Elsenhof start

Zoektocht naar Penningmeester
Na jarenlange inzet zal Leon van Rijthoven aan het einde van dit schooljaar stoppen als
penningmeester bij de oudervereniging van Bs. de Elsenhof
Omdat we er ons van bewust zijn dat dit een niet gemakkelijk in te vullen functie is zijn wij al
anderhalf jaar geleden op zoek gegaan naar een nieuwe penningmeester en hadden die ook
gevonden. Maar helaas heeft de nieuwe penningmeester om privé redenen moeten besluiten
om deze functie toch niet , met ingang van het komende schooljaar, te gaan vervullen. Dit
besluit respecteren wij uiteraard maar
daarom zijn wij , als oudervereniging , nu met spoed om zoek naar

een cijfermatige, adequate, secure, punctuele maar natuurlijk ook gezellige

penningmeester.
Kunt u zich vinden in een of meerdere van hierboven genoemde kwaliteiten of als u meer
informatie wilt over deze functie dan komen wij heel graag met u in contact.
Herkent u een ouder van een klasgenootje van uw kind in deze kwaliteiten geef ons dan de
naam door zodat wij contact met hem of haar op kunnen nemen.
U kunt contact opnemen met,
Kees Ligthart (voorzitter van de Oudervereniging)
kees.ligthart@hetnet.nl
of 06-3604343
Uiteraard is onze huidige penningmeester bereid u in te werken.

Bloemen verkoop
De bloemenverkoop is goed verlopen. De leerlingen hebben € 354,00 opgehaald. Daarvoor kunnen we
of Bobbejaanland of de kanotocht betalen. Erg fijn want ieder schooljaar kost het schoolkamp best veel
geld. Naast de ongeveer € 1425,00 en de bloemenverkoop gaat ervan het schoolbudget € 1000,00 naar
deze activiteit. We wensen groep 8 weer heel erg veel plezier toe.

Schoolreisjes
De schoolreiscommissie heeft weer haar best gedaan om mooie schoolreisjes uit te zoeken. Het
is de bedoeling dat de kinderen het schoolshirt aan hebben, dat staat wel zo gezellig en voor
ons is het duidelijk herkenbaar. Wilt u alstublieft bij warm weer zorgen voor voldoende drinken
in de rugzak. Belangrijk is ook dat u uw kind gemakkelijk zittende kleding aan geeft en goede

sportschoenen. Ieder jaar zijn er wel weer leerlingen die de gehele dag op slippertjes moeten
lopen. Dat is voor hen erg lastig.
De reisjes zijn als volgt:
 Groep 1: Woensdag 27 mei naar Joepie in Breda.
Voor de kinderen is er onbeperkt ranja aanwezig en in de loop
van de dag krijgen de kinderen een snoepje en een ijsje. Uw
kind moet om 8.30 uur op school aanwezig zijn. We
vertrekken met de bus om 8.45 uur vanaf de parkeerplaats
van de sporthal. En we zijn rond 12.15 uur weer terug op de
parkeerplaats van de sporthal. Het is de bedoeling dat u uw
kind hier komt ophalen, dit in verband met de veiligheid
 Groepen 2-3: Donderdag 28 mei naar Pukkemuk in Dongen.
De kinderen hoeven geen eten mee te nemen. Ze krijgen eten, onbeperkt ranja en een
ijsje. Uw kind moet om 8.30 op school aanwezig zijn. We vertrekken met de bus om 8.40
uur vanaf de parkeerplaats van de sporthal. We zijn rond 15.30 weer terug op de
parkeerplaats van de sporthal. Het is de bedoeling dat u uw kind hier komt ophalen, dit
in verband met de veiligheid.
 Groep 4 : Donderdag 11 juni naar Blijdorp in Rotterdam.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en drinken
meenemen. Het drinken graag in afsluitbare flesjes. Tijdens het
verblijf krijgen ze een ijsje. Uw kind moet om 8.30 op school
aanwezig zijn. We vertrekken met de bus om 8.45 uur vanaf de
parkeerplaats van de sporthal. We zijn rond 16.45 uur weer
terug op de parkeerplaats van de sporthal. Het is de bedoeling
dat u uw kind hier komt ophalen, dit in verband met de veiligheid.
 Groepen 5-6: Donderdag 25 juni naar De Natuurschool in Stellendam.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten
en drinken meenemen. Het drinken graag in
afsluitbare flesjes. Tijdens het verblijf krijgen
ze een ijsje. Uw kind moet om 8.00 op
school aanwezig zijn. We vertrekken dan
meteen met de bus om 8.05 uur vanaf
school.
En we zijn rond 15.45 uur weer terug op de parkeerplaats van de sporthal.



Groep 7: Dinsdag 30 juni naar het Archeon in Alphen ad Rijn.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en drinken
meenemen. Het drinken graag in afsluitbare flesjes.
Tijdens het verblijf krijgen ze een ijsje.
Uw kind moet om 8.15 op school aanwezig zijn.
We vertrekken dan met de bus om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats bij de sporthal.
En we zijn rond 16.45 uur weer terug op de parkeerplaats van de sporthal.
 Groep 8: Dinsdag 16 t/m 18 juni Schoolkamp De Hoge Rielen in Kasterlee.
U krijgt of heeft deze inmiddels al ontvangen een bericht via de mail van de leerkracht met de
gegevens. We wensen onze leerlingen heel veel plezier toe

BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer

Bijzondere verkeerssituaties'
De afgelopen maanden zijn in de onderbouw verschillende aspecten van verkeer aan bod gekomen. Aan
de hand van een serie verhalen zijn er verkeerssituaties, -regels en -tekens aan bod gekomen. Hiermee
proberen wij de leerlingen zich bewust te maken van het verkeer en zijn of haar eigen rol daarin.
Toch blijven er in het verkeer onvoorspelbare situaties mogelijk. Kinderen begeven zich niet alleen als
verkeersdeelnemer op straat, maar gebruiken deze ook als speelplaats. Een drukke straat, met
geparkeerde auto’s en veel verkeer, biedt weinig bewegingsruimte voor kinderen.
Andersom blijven kinderen zelf ook een onzekere factor in het verkeer. Een op straat rollende bal of een
vriendje aan de overkant van de straat kan reden zijn om zonder te kijken de weg over te steken.
De boodschap is dus: voor ouders is het belangrijk zich bewust te zijn van het onvoorspelbare
gedrag van kinderen in het verkeer. Hun speelsheid kan gevaarlijke situaties opleveren.

Veilig op Weg Dode hoek project
Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN) hebben het programma 'Veilig op
Weg' opgesteld. Het programma geeft leerlingen van groep 7 inzicht in hoe ze veilig kunnen fietsen en
lopen bij vrachtwagens. Zowel de praktijk als theorie zijn in de voorlichting opgenomen. In de klas werd
met behulp van een dvd, een quiz en een bordspel uitleg gegeven over de twee vuistregels:
1. Blijf er rechts en ruim achter
2. Houd meer dan drie meter afstand
Buiten stond een vrachtauto van rijschool van Dongen klaar. De leerlingen konden in de praktijk zien
hoe ze met de vuistregels om moeten gaan en waarom dit belangrijk is. De kinderen namen zelf plaats
op de stoel van de vrachtwagenchauffeur. Zo zien ze hoe hun medeleerlingen in de hoek verdwijnen en
niet zichtbaar zijn op de buitenspiegel Een heel leerzame middag!
Rijschool van Dongen “Hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van de vrachtwagen!”

