
 
 

  

           NIEUWSBRIEF  7 
            Juli 2017 

 

Data activiteiten   2017

27 juni t/m 14juli 2017    kunstbalie literatuur groep 7-8  
27 juni 2017      Oudergesprekken 10 minuten ouders gr. 1-7  
29 juni 2017       Schoolreis groep 4-5 en verhuizing lokaal  
30 juni2017      Opbouw musical 
03 juli 2017      Historische kilometer Wagenberg groep 8 
04 juli 2017      Ouderraadvergadering  
05 juli 2017      Oudergesprekken 10 minuten ouders gr. 1-7  
06 juli 2017      generale repetitie musical   
07 juli 2017      Bezoek moskee groep 8 
10 en 11 juli 2017     Musical groep 8 
12 juli 2016      Afscheid groep 8 + rapport 
14 juli 2017      Laatste schooldag alle leerlingen 
17 juli 2017      Start zomervakantie 
 

Vakantierooster 2017-2018 

 

Herfstvakantie Maandag    16-10-2017 t/m vrijdag 20-10-2017  
Kerstvakantie   Maandag    25-12-2017 t/m vrijdag 05-01-2018 
Voorjaarsvakantie Maandag    12-02-2018 t/m vrijdag 16-02-2018 
2e paasdag  Maandag    02-04-2018 
Meivakantie  Maandag    23-04-2018 t/m vrijdag 04-05-2018 
Hemelvaart  Donderdag 10-05-2018 t/m vrijdag 11-05-2018 
2e pinksterdag  Maandag    21-05-2018 
Zomervakantie Maandag    09-07-2018 t/m vrijdag 17-08-2018 
 
 
 

 
 
 
 



Zomeravond 23 juni  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ZOMERAVONDFEEST 2017 

Het was een feestelijke avond op 23juni. Alle gasten 
ontvingen een mooie feestslinger na het binnenkomen  
bij de poort.  
Hierna kon men plaats nemen en gaan genieten van het 
Programma: 
Optreden opleidingsorkest OVU 
Daarna de presentaties van de groepen: 
1/2     ’t Is feest in ons Kabouterland 
2/3     Tam tam  de harmonie 
4/5     Kleine chineesje 
5/6     Rap 
6/7     He Baba Re Bob + Tuinslang toeters 
7/8     Samba lele 
 Afsluitend lied  ‘Feest’  
met opleidingsorkest en alle kinderen van de school. 
 
 
Hierna werden alle medewerkers van de Elsenhof door  
de leerlingen en de ouderraad verrast met bloemen en  
ontstond er een mooi boeket voor iedereen.  
Alle ouders en kinderen genoten daarna nog van een  
drankje of een ijsje . De hulpouders  hadden het druk met  
inschenken en verkopen van chips en bonnen. 
Er werd gezellig met elkaar gesproken en de kinderen  
speelden met elkaar op het plein.  
Er heerste een fijne ontspannen vakantiestemming. 
           

      Iedereen BEDANKT   

                   voor een gezellige avond met elkaar! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Prikactie basisonderwijs 27 juni  8.30-9.30 uur  

Leerlingen zijn dat uur vrij!!               school start weer 9.30 uur 

Samen met de leerkrachten van Bs de Stuifhoek en bs Den Duin gaan we as. dinsdag naar Den Deel 
in Made om te laten zien dat wij opkomen voor de toekomst voor het mooie vak leerkracht 
 
Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen  
maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.  
In deze nieuwsbrief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en 
hulp. De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er 
veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen.  
Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren 
schrikbarend zal gaan groeien.  In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de 
actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en 
de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de 
politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering.  
Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!  
We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs.  
Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat 
we ons zorgen maken en investeringen opeisen.  
Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met 
onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de 
generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar. U kunt ons steunen door onze petitie te 
ondertekenen op www.pofront.nl   Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij 
vrienden, familie en kennissen.  Op 27 juni zullen de basisscholen in Nederland een uur later 
opengaan dan normaal.  Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het 
onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen!  
Waaronder die van u.   

 

http://www.pofront.nl/


  



 

12 ½ jaar vrijwilliger bij ons op school Paula      

 
17 juli is het precies 12 ½ jaar geleden dat Paula Damen vrijwilligers werk 
kwam doen bij ons op school. Ze doet dat met veel plezier en wij worden 
flink door haar verwend op maandag en donderdagmiddag. 
Paula zorgt dat we thee krijgen, verzorgt de planten, kopieert , doet 
spelletjes of knutselspelletjes met de kleuters. Helpt de andere leerkrachten 
waar nodig zoals bijv. het inpakken van de vader of Moederdag cadeaus. 
Paula we hopen dat je ons nog lang wilt blijven helpen want we vinden het 
reuze fijn.  
 

 

Zomerlezen 

 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. De zomervakantie is heerlijk, maar vaak lezen kinderen in de 
vakantie minder dan normaal. Om jouw succes van het afgelopen schooljaar vast te houden en na de 
vakantie weer lekker verder te kunnen, is het belangrijk om tijdens de zomervakantie thuis regelmatig 
te blijven lezen: zomerlezen. 
Tips voor ouders en kinderen: 
1) Zomerlezen met de VakantieBieb-app 

Of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, in de VakantieBieb-app is een gratis leespakket voor het 
hele gezin te vinden. Je kunt de app gratis downloaden vanaf 1 juni op tablet of mobiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Kinderboeken mee! 

Neem leuke kinderboeken mee naar de achtertuin of in de vakantiekoffer. 
Ga naar de bibliotheek een kies zelf een aantal boeken voor de vakantie. Boeken die nog te 

moeilijk zijn kun je samen lezen of  (laten) voorlezen. Kijk voor tips op www.leesplein.nl 
www.theek5.nl 
      
3) Lezen is overal 

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die jullie 
willen gaan bezoeken of een boekje over het land waar jullie naar toe gaan. Ook strips, 
leesdoeboeken en kindertijdschrijften zijn leuk en zinvol om te lezen. Denk ook aan 
samenleesboeken en toneel/theaterleesboeken.  

Geniet van lezen !  Veel (voor)leesplezier toegewenst deze zomer! 
Fijne vakantie!   
Bibliotheek Theek 5, Margo van Breugel 

 

http://www.leesplein.nl/
http://www.theek5.nl/


Voorschoolse opvang   

Na de meivakantie is Eskadee bij ons in het gebouw de voorschoolse opvang op maandag en 
donderdag gestart. We spelen in op de behoefte om kinderen tussen 7.30 en 8.30 uur op te vangen bij 
basisschool De Elsenhof. Helaas wordt er nog maar door 2 kinderen gebruik van gemaakt. 
Eskadee heeft echter besloten toch de proefperiode tot de kerstvakantie te verlengen.  
Het experiment is geslaagd als de kwaliteit van dienstverlening door alle partijen positief wordt 
ervaren en er voldoende kinderen gebruik van maken om kostendekkend te zijn.  
Het zal dan wel noodzakelijk zij dat er meer kinderen gebruik gaan maken van deze  voorziening 
 

Verhuizing intern groep 4-5, teamkamer en Buiten Schoolse Opvang   

 
BSO Hofpleintje verhuist naar de teamkamer in BS de Elsenhof 
Waarom verhuizing?  

Op dit moment vindt de BSO-opvang aan de voorzijde van Bs de Elsenhof plaats; een BSO gelegen aan de 

speelplaats is i.v.m. een veilige ingang en het toezicht bij kinderen met een zelfstandigheidsverklaring prettiger. 

Wanneer verhuizen?  

Op woensdag 28 juni zal de verhuizing plaatsvinden. Wij verwachten vanaf maandag 3 juli open te gaan in de 

nieuwe ruimte. Donderdag 29 juni zullen we  dus voor 1 middag  tijdelijk even elders een ruimte zoeken. 

Waarschijnlijk is dat de aula. 

BSO met multifunctioneel karakter 

De nieuwe BSO zit naast het handvaardigheidslokaal , dichtbij de toiletten en heeft tevens de mogelijkheid om 

van een aparte ruimte gebruik te maken voor bijvoorbeeld het maken van huiswerk. 

Tevens biedt dit de oudere kinderen gelegenheid om zelfstandiger hun dingen te kunnen doen onder vertrouwt 

toezicht van de leidster. 

BSO te bereiken via de ingang midden op speelplaats 

De BSO is te bereiken via de ingang midden achter op de speelplaats. Dit  is voortaan de ingang om je  

kind te brengen of op te halen bij onze VSO en BSO. 

Veiliger ook want minder direct aan de straatzijde. 

Verhuizing groep 4-5 

Het bovenstaande betekent dat we ook groep 4-5 gaan verhuizen. 
Dit gaat as. donderdag gebeuren,  als de leerlingen op schoolreis zijn, De komende twee weken kunnen 
dan gebruikt worden om te bekijken of alles goed op zijn plaats staat. Je merkt dat het beste als je erin 
werkt. Het nieuwe schooljaar kunnen we dan goed kunnen starten. Voordeel is dat dit lokaal veel 
koeler is. 
Verhuizing teamkamer . 
De teamkamer gaan we onderbrengen in de huidige groep 4-5. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor 
ondersteuning en op vrijdag voor de plusklas 6-7. De leerkrachten hebben in dit lokaal ook nog zicht op 
het plein. 
 

Plusklassen na de vakantie op locatie Elsenhof.   

Na de zomervakantie wordt het op vrijdag drukker op de Elsenhof. 
De Plusklassen van SKOD worden op de Elsenhof gehuisvest. Dat betekent dat alle leerlingen van de 
andere 5 basisscholen van de stichting hun kinderen op vrijdag naar de Elsenhof zullen brengen. 
De afgelopen jaren waren de plusklassen gehuisvest in bs de Stuifhoek. Daar gaan ze een Kind Centrum 
inrichten wat betekent dat er een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal in hun gebouw komt. 
De Plusklas voor groep 4-5 komt naast groep 2-3 te zitten en de plusklas voor groep 6-7 komt in het 
huidige lokaal van groep 4-5 wat tevens ook teamkamer wordt.   



Plattegrond bs de Elsenhof1.3. Plattegrond bs. de Elsenhof 
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Gezellige sport en spelochtend 

Wat heeft iedereen genoten van deze spelletjesochtend. Na een warming up op het schoolplein 
werden alle leerlingen opgehaald door de hulpouders. Ook de leerlingen van groep 7b en groep 
5awaren als hulp ingeschakeld. De spelletjes stonden klaar en het feest kon beginnen.  
Natasja en Ingeborg, ouders van de OV , hadden deze ochtend samen helemaal geregeld en uit 
bedacht. Complimenten voor hen beiden. Het verliep heel relaxed en de kinderen genoten er zichtbaar 
van. In de pauze was er lekkere komkommer van Johan en Carolien en rond half 12 was er nog een 
lekker ijsje. In de groep werd nog gevraagd door een leerling “Wie vond de sport en speldag de leukste 
ochtend van het jaar? “En werkelijk alle handen gingen de lucht in Dus met recht een zeer geslaagde 
ochtend. Alle hulpouders hartelijk bedankt voor jullie inzet! Met een extra bedankje voor Ingeborg en 
Natasja 

  
 

   
 

   



 

Schoolkamp groep 8   

 
13, 14 en 15 juni is groep 8 op schoolkap geweest naar de Hoge Rielen in België. Ze hebben ervan 
genoten. Drie dagen lang, sportief en gezellig met elkaar in groepjes onder leiding van dit keer allemaal 
vaders vertoeven was super volgens de leerlingen. Nu gaan ze flink oefenen om een mooie musical op 
te voeren.  

       
 
 
 

      
 

     
 
 



 
 
 

 



Beekse bergen groep 2 en 3. 

 

               
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Groep 7 naar Wipe out in Zoelen.  

 

Groep 6 Efteling.  

 
 

 



 

Groep 1 Bakkerijmuseum.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Verkeer BVL:     Brabants Veiligheid Label  

 
 

 

‘Veilig op pad gaan doe je met een goede fiets! 
Een veilige fiets met goede verlichting is een voorwaarde om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. 
 
Bekijkt u eens samen met uw kind zijn of haar fiets. Controleer de fiets op de veiligheidseisen: een goed 
functionerende fietsbel, remmen, verlichting en reflectie, 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?  
Uw kind leert zo al doende wat een goede fiets is. 
 
Op www.schoolopseef.nl/verkeerskalender kunt u een digitale versie van de verkeerskalender bekijken. Ook 
zijn er leuke interactieve oefeningen in de plaat verwerkt, die u thuis met uw kind kunt doen. Bekijk ook eens 
de film over een veilige fiets! Op de site staat ook andere informatie voor ouders. 

 
De boodschap is dus: veilig met de fiets door het verkeer begint bij jezelf én bij je fiets. 

 

http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender

