NIEUWSBRIEF 1
September 2017-2018
Beste leerlingen en ouders / verzorgers van Bs. de Elsenhof,
We hopen dat jullie allen genoten heeft van deze vakantie.
Nog een paar dagen en dan gaan we as. maandag een start maken met dit nieuwe schooljaar.
Voordat we maandag gaan starten zijn er al een aantal data en mededelingen waarvan we u op
de hoogte willen stellen. Deze vindt u in deze eerste nieuwsbrief.
We wensen onze leerlingen en u een goed, leerzaam en prettig schooljaar toe.
We gaan er weer graag samen met hen en u iets moois van maken.
Het team ziet er weer naar uit om uw kinderen te gaan begeleiden in hun stap naar verdere
ontwikkeling
Ons motto blijft van kracht

We wensen jullie nog een heel fijn weekend toe en tot maandag!

Met vriendelijke groet,
Mede namens team Bs. de Elsenhof
Hennie van Groezen

Groepsbezetting schooljaar 2017-2018
Voor de gehele school is de leerkrachtenbezetting als volgt:
Groep 1-2
juf Iris ( ma, di, wo) juf Engelien ( do, vrij)
Groep 2-3
juf Dymphy ( ma, di), juf Hannie (wo, do, vrij)
Groep 4-5
juf Lieke ( ma di), juf Annemiek ( wo, do, vrij + 9 dinsdagen )
Groep 5-6
juf Louisette ( ma di, 20x wo ) juf Ingrid ( 18x wo, do, vrij)
Groep 7
juf Deborah ( ma, di, wo, do,) juf Hennie ( vrij )
Groep 8
juf Heidi ( ma, di, wo, do, vrij)
Onderwijsassistentie:

Henny van Oosterhout ( ma-, di-, wo-, do-ochtend
en ma en do het eerste uur)
Intern Begeleider :
Hannie van Drunen (ma, di)
De leerlingen hebben de laatste schooldag al kennisgemaakt met hun leerkracht en hebben in hun
nieuwe lokaal een kijkje kunnen nemen.
Mededelingen betreffende :
 Groep 2-3: Juf Hannie mag haar werkzaamheden als IB-er weer gaan oppakken. Dit is op maandag en
dinsdag. Haar groepstaak voor groep 2-3 zal juf Nanda voorlopig op woensdag, donderdag en vrijdag
overnemen. Juf Hannie gaat de komende tijd op therapeutische basis weer langzaam aan de
groepstaken starten. In eerste instantie als ondersteuning voor bepaalde uren en dit dan verder
uitbouwend tot volledige hervatting van de groepstaak.
 Groep 4-5: Juf Annemiek heeft in de vakantie haar tweede oogoperatie ondergaan. Dat betekent dat
ze nog een paar weken therapeutisch aan het werk gaat
Juf Hennie zal bepaalde lessen, zoals de gymles op donderdagochtend en de donderdagmiddag, van
juf Annemiek overnemen. Tevens zal dat zijn als juf Annemiek naar de oogarts en de Arboarts op
controle verwacht wordt.
 Groep 7: De komende weken zal juf Deborah de gehele week les geven aan groep 7 . De vrijdag voor
juf Hennie vervalt voorlopig i.v.m. de invalwerkzaamheden voor juf Annemiek.
Juf Irene heeft nog twee chemokuren te gaan. Na een rustperiode waarin ze weer wat energie kan
opdoen volgt dan later een operatie , die daarna gevolgd worden door bestralingen. Alhoewel de
weerstand en de energie op een laag niveau zijn gaat het naar omstandigheden goed met haar. U
heeft de hartelijke groeten van haar.

Informatieavonden komende 3 weken




Informatieavond: Woensdag as 30 augustus
19.00-19.30
groep 5-6
19.30-20.00
groep 2-3 en 8
20.00-20.30
groep 1-2 en 7 en ouders nieuwe leerlingen t/m december
20.30-21.00
groep 4-5
We hebben er voor gekozen om alle groepen op dezelfde avond te plannen. Ouders die tussendoor
een half uurtje pauze hebben kunnen in de aula een kopje koffie of thee nuttigen. Tijdens dit info
half uurtje vertellen we u kort hoe een schooldag van uw kind eruit ziet en geven we informatie
over de vakgebieden en bijzonderheden van desbetreffende groep. Op deze avond vragen we u ook
een intekenlijst in te vullen voor de kennismakingsgesprekken die een week later gepland staan.
Kennismakingsgesprekken (10 minuten) :
Maandag 4 september en dinsdag 12 september voor de ouders van groep 8
Maandag 11 september voor de ouders van groep 1 t/m 7 . U kunt u daarvoor
aanmelden op de informatieavond.

Deze kennismakingsgesprekken zijn speciaal gepland zodat u, ouders/ verzorgers, uw vragen kwijt
kunt en de leerkracht informatie over uw kind kunt geven wat van belang kan zijn voor het
komende schooljaar. U krijgt via de mail de tijden van deze kennismakingsgesprekken door.

Andere informatievoorziening
Klasbord:
U krijgt een mail m.b.t. aanmelding klasbord met daarin een aanmeldcode voor de groep van uw kind.
Voor ieder kind een andere aanmeldcode dus een mail.
Klasbord verzorgt de communicatie tussen ouders en de leerkracht/klas op een snelle, leuke, veilige
manier. Klasbord is bedoeld om korte mededelingen, kleine vragen, foto’s en berichtjes uit de klas
rechtstreeks te delen met de ouders. Wilt u zo snel mogelijk de inlogcode invullen zodat we u kunnen
toevoegen aan de groep. Ook dit jaar kiezen we er voor om per combinatiegroep een inlogaccount te
maken. Het kan voor komen dat er een specifiek bericht komt voor een deel van de combinatiegroep.
Dat zullen we dan aangeven in dat bericht.
Jaarkalender:
Uw kind krijgt op de eerste schooldag weer een handige jaarkalender mee naar huis.
Daarin staat alle relevante informatie en een jaaroverzicht van de activiteiten. We hebben er wat extra
laten maken. Indien u er een extra wenst is deze te koop voor € 3,50.
Mail:
Natuurlijk krijgt u ook weer via de mail informatie toegestuurd. U kunt ook de school mailen het adres
is: info@elsenhof.nl Het mailadres van de leerkracht is de volledige naam met @skod.org. Deze staan
ook op de kalender vermeld.
Website:
Voor het meest actuele nieuws kunt u onze website www.elsenhof.nl bezoeken.
De kalender kunt u al vinden op de website.
Is u iets niet duidelijk of heeft u een vraag dan bent u van harte welkom om deze te stellen.
Zowel de leerkrachten als ik willen u graag te woord staan, dus schroom niet om binnen te lopen en uw
vraag te stellen of even een afspraak te maken.

Plusklassen
Eind oktober zullen de 2 plusklassen van SKOD bij ons op school hun intrek gaan nemen op
vrijdagochtend. Leerlingen van de andere 5 SKOD scholen zullen dan lessen volgen .
Zij worden gehuisvest in de nieuwe teamkamer en in de groep tussen de peuterspeelzaal en
groep 2-3.

BSO
Voor de zomervakantie is deze verhuisd naar de oude teamkamer. Men kan nu ook na school gebruik
maken van het handenarbeidlokaal . In de spreekkamers is er ruimte voor de oudere leerlingen om
rustig hun huiswerk alvast te maken. Ook met buiten en binnen spel heeft juf Wietske nog meer zicht
op alle overblijvers, zodat hier tegelijkertijd gebruik van gemaakt kan worden.

Oudervereniging
Binnenkort gaan diverse leden een verrassing aanbrengen op het schoolplein. We houden u op de
hoogte. Meneer Andre en meneer Louis hebben al een verrassing gemaakt in de vakantie !!!
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hoofdluiscontrole
Start schooljaar
Informatieavond
19.00-19.30 groep 5-6
19.30-20.00 groep 2-3 en 8
20.00-20.30 groep 1-2 en 7
20.30-21.00 groep 4-5
kennismakingsgesprek 10 min. ouders gr. 8
Start kanjertraining alle groepen
Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk
Kennismakingsgesprek 10 min. ouders gr. 1-7
Roald Dahlweek
Fotograaf
Gezinsviering 9.30 uur Bernarduskerk
GMR 19.30 uur
Intern ondersteuningsteam
Informatieavond doeklas
Werkgroep communicatie
1e Ontruimingsoefening
MR 20.00 uur
Openingsviering kerk 11.30 uur
Studiemiddag muziek
Mad-science show

Openingsviering gevoelige jaar
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De viering van 27 september staat in het teken van het gevoelige
f
jaar. Al een aantal jaren werken we aan de trialoogschool wat is
samengesteld door de districtscatecheet George Billen. We streven
Een school die iedereen op
naar een school die in trialoog met elkaar werkt. Ouders, leerlingen en
handen draagt!
team. In een cyclus van 4 jaren willen we in verbondenheid werken
aan de ontwikkeling van een positieve, gevoelige en vrije
vri
j
levenshouding. Ieder jaar staat een thema centraal.
 positief met zichzelf, de anderen en de natuur om te gaan.
Waarden als rechtvaardigheid, vrede, conflicten kunnen oplossen,
zelfstandig denken, assertiviteit, aandacht voor de zwakkeren, duurzaamheid, eerlijkheid,
gemeenschapszin, democratie, …komen voortdurend ter sprake.
 gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen, te aanvaarden en een plaats te kunnen geven. In dit
kader spelen waarden als geborgenheid, tederheid, vergeving, feesten, vriendschap, solidariteit,
aandacht, stilte, gebed… een belangrijke rol.
 vrijheid als een groot goed voor ieder individu en voor de gemeenschap. Vrije keuzes leren maken en
openstaan voor mensen met een andere mening staan dan ook centraal.
 Verbonden te leven met: zichzelf, de leerkrachten, elkaar, de samenleving, met verleden –heden toekomst, de natuur en God.
Vorig schooljaar hebben we ons gericht op het positieve jaar. In de afscheidsviering ,voordat we groep 8
acht uitzwaaiden heeft iedere leerling zijn boomschijfje mee naar huis genomen. Dit schooljaar staat
het gevoelige schooljaar centraal. U bent van harte uitgenodigd om 27 september om 11.30 uur deze
viering in de Gummaruskerk bij te wonen.

Verkeer BVL:

Brabants Veiligheid Label

tips voor ouders
Niet alleen scholen en gemeenten zijn actief voor het VerkeersveiligheidsLabel. Kinderen,
jongeren én ouders kunnen zelf ook bijdragen.

Elke ouder wilt dat zijn/haar kind zo veilig mogelijk over straat kan, zonder het risico te lopen op een
verkeersongeval. U kunt ook zelf actie ondernemen om uw kinderen veilig deel te laten nemen aan het
verkeer. Hoe?


Jonge kinderen halen links en rechts nog gemakkelijk door elkaar. Ouders die met jonge kinderen gaan
fietsen, kunnen het beste een lintje aan het stuur binden onder het motto: lintje is links.



Een oranje vlag op een kinderfiets maakt jonge verkeersdeelnemers beter zichtbaar, bijvoorbeeld als ze
tussen de geparkeerde auto’s staan te wachten om over te steken.



Het is belangrijk dat een kind met de voeten bij de grond kan, het zadel van de fiets mag niet te hoog
zijn. Bovendien moeten de remmen, lichten en de bel goed werken.



Om leerlingen uit groep acht voor te bereiden op de brugklas, kunnen ouders de route naar de nieuwe
school het beste een paar keer samen fietsen om te kijken op welke kruispunten extra aandacht voor
het verkeer noodzakelijk is. Het helpt om dat te doen op het tijdstip dat andere scholieren ook naar
school fietsen, zodat de aanstormende brugklasser vast weet hoe druk het dan is.



De juf kan honderd keer herhalen dat kinderen moeten stoppen voor een rood stoplicht, als ouders niet
het goede voorbeeld geven, wordt zo’n regel waardeloos voor een kind.



Meer informatie op de site van Veilig Verkeer Nederland. Of ga voor informatie naar de site van de
politie.

