
 
 

 

             
NIEUWSBRIEF  7 

                      Mei- juni  2015 - 2016 
 

Data Activiteiten: Een overzicht van de laatste periode.

 
Deze kunt u ook lezen op onze website www.elsenhof.nl   en tevens alle foto’s bekijken 

Week 9  t/m 13 mei 2016    Hoofdluiscontrole 
10 mei  2016      Sportdag    MR 
13 mei 2016      Studieochtend leerlingen lang weekend ivm 

Pinksteren  
13 mei 2016       SKOD + klas 
16 mei 2016      2e Pinksterdag Vrij  
17 mei 2016      GMR 
18 mei 2016      groep 7-8 Biesbosch bezoek i.v.m. liniecrossers 
20 mei 2016       SKOD + klas 
23 mei 2016      OV vergadering 
24 mei 2016      Schoolreis groep 5 
25 mei 2016      8+ klas en doeklas  
27 mei 2016       SKOD + klas 
3 juni 2016       SKOD + klas 
07 t/m 10 juni 2016     Avondvierdaagse 
08 juni 2016      8+ klas en doeklas  
14 t/m 16 juni 2016     Schoolkamp groep 8 
22 juni t/m 13 juli 2016    Jet & Jan groep 5 
17 juni 2016      Spelletjes ochtend gr. Instroom. 1-2-3-4 
22 juni2016      8+ klas en doeklas  
23 juni 2015      Schoolreis groep 6-7 
28 juni 2016      GMR 
28 juni 2016      Schoolreis groep 2-3 
29 juni 2016      Schoolreis groep 1 

http://www.elsenhof.nl/


20 juni t/m 8 juli 2016    Overgangsgesprekken. 
30 juni 2016      Oudergesprekken 10 minuten ouders gr. 1-7 
04 juli 2016      Oudergesprekken 10 minuten ouders gr. 1-7 
Week 4-8 juli      kennismaking VO Breda 
07 juli 2016      Schoolreis groep 4 
07 juli 2016      Ouderraadvergadering 
14 juli 2016      generale repetitie musical     
18 en 19 juli 2016     Musical groep 8 
20 juli 2015      Afscheid groep 8 + rapport 
22 juli 2016      Laatste schooldag alle leerlingen 
25 juli 2016      Start zomervakantie 

 
 

Bloemenverkoop groep 8 

 
Groep 8 gaat in juni weer op schoolkamp. Om de kosten wat te dekken zijn ze vrijdag 15 april 
planten gaan verkopen en ………………dank je wel Wagenberg! 
 

 
 

Communie: 

 

Zondag 17 april deden Levi, Silvester en Elise uit groep 4  hun communie. Dat werd dit keer in de 
Bernardus kerk in Made gevierd. Gefeliciteerd  
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Gedichtenwedstrijd: 

De groepen 6, 7 en 8 deden mee aan een gedichtenwedstrijd die was georganiseerd door 
buurtvereniging 'De Straat'. De gedichten stonden in het teken van de oorlog en van de vrijheid. 
De kinderen hadden erg hun best gedaan op de gedichten en het resultaat was dan ook bijzonder 
goed. Van alle gedichten zijn uiteindelijk 9 finalisten gekozen. Zij mochten vrijdagochtend 14 april 
hun gedicht voordragen in de aula van de school. Hieruit zijn 3 winnaars gekomen! 

Winnaar groep 8: 
Storm 
Winnaars groep 7: 
Max en Sven 
Winnaars groep 6: 
Aimee, Kim en Gwen 

Van harte proficiat! 

De winnaars mogen op woensdag 4 mei om 19.30 uur hun gedicht voordragen tijdens de 
dodenherdenking in Wagenberg, bij het monumentje in de Wagenstraat.  
U bent allen van harte welkom! 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 



Schoolreisjes: 

De commissie schoolreisjes hebben de planning weer helemaal rond. Dit jaar is de planning als 
volgt: 

Schoolreisje groep 1:      Woensdag 29 juni naar Joepie in Breda.  
- De kinderen krijgen frites met mayonaise/ketchup en appelmoes. 

Voor de kinderen is er onbeperkt ranja aanwezig en in de loop van de ochtend krijgen de 
kinderen een snoepje en een ijsje. 

- De kinderen komen gewoon om 8.30 op school. We vertrekken met de bus om 9.15 uur 
vanaf de parkeerplaats van de sporthal. 

- rond 13.00 is de bus weer terug op de parkeerplaats van de sporthal.  
 
Schoolreisje groep 2-3:     Dinsdag 28 juni naar Monkeytown in Breda.  

- De kinderen krijgen frites. Voor de kinderen is er onbeperkt ranja aanwezig en in de 
loop van de ochtend krijgen de kinderen een snoepje en een ijsje. 

- De kinderen komen om 8.30 op school. We vertrekken met de bus om 8.40 uur vanaf de 
parkeerplaats van de sporthal. 

- rond 15.30 is de bus weer terug op de parkeerplaats van de sporthal.  
 
Schoolreis groep 4:   Donderdag 7 juli naar Blijdorp in Rotterdam.  

- De kinderen krijgen frites. In de loop van de ochtend krijgen de kinderen een ijsje. 
- Het is de bedoeling dat de kinderen zelf drinken meenemen. Het drinken graag in 

afsluitbare flesjes.   
- De kinderen komen om 8.30 op school. We vertrekken met de bus om 8.45 uur vanaf de 

parkeerplaats van de sporthal. 
- We vertrekken om 14.45 vanaf Blijdorp weer naar huis, zodat de bus rond 15.30 weer 

terug op de parkeerplaats van de sporthal is.  
 
Schoolreis groep 5:       Dinsdag 24 mei naar de Natuurschool in Stellendam.  

- Het is de bedoeling dat de kinderen zelf eten en drinken meenemen. Het drinken graag in 
afsluitbare flesjes. 

- 8.00 op school aanwezig zijn. We vertrekken dan meteen met de bus om 8.05 uur vanaf 
school. 

- rond 15.45 is de bus weer terug op de parkeerplaats van de sporthal. 
 
Schoolreis groep 6/7:       Donderdag 23 juni naar de Efteling in Kaatsheuvel.  

- De kinderen krijgen frites met kipnuggets en fristi of roosvicee.  
- Het is de bedoeling dat de kinderen zelf ook nog drinken meenemen. Het drinken graag in 

afsluitbare flesjes.   
- De kinderen komen gewoon om 8.30 op school. We vertrekken dan met de bus om 9.15 

uur vanaf de parkeerplaats bij de sporthal. 
- rond 16.45 is de bus weer terug op de parkeerplaats van de sporthal. 

 
Schoolkamp groep 8:   Dinsdag woensdag en donderdag   14 t/m 16 juni 2016 
Groep 8 gaat naar de Hoge Rielen in Kasterlee België  

 
 
 
 
 
 



Kleding container

 

     Denkt u nog aan onze kleding    
    container!!! 
 

     U gaat vast de kasten weer eens    
     opruimen nu het lenteweer op   
     komst is. 
     De oude winterkleding zien we  
     graag in onze  
     kleding container! 
    Ook schoenen en huishoudelijk   
    textiel mag erin.  
    De opbrengst is voor iets extra’s. 
    Vertel het ook familie en de  
                                 buren!!! 
 

Gym shirts met logo 

Heeft u nog een paars gymshirt wat uw kind te klein is en weet u niet wat u ermee kunt doen. 
Geef het dan af op school. Er zijn altijd gezinnen die dit kunnen gebruikenn. 
 

Zwerfvuil 

 
LEERLINGEN BASISSCHOOL DE ELSENHOF  

MAKEN WAGENBERG SCHOON! 
Geschreven door: 

Dominique Sins en Jade Huijbregts, leerlingen groep 8 
13 april 2015 

Op BS De Elsenhof zijn de kinderen bezig geweest met het project ‘troep onder de loep’; een 
initiatief van de gemeente Drimmelen.  
De kinderen hebben lessen gehad over afval. Ze hebben bijvoorbeeld geleerd dat plastic een 
oneindig leven heeft op straat. Afval op straat komt uiteindelijk in de plasticsoep terecht, een 
drijvende vuilnisbelt in een gebied in het Noorden van de Grote of Stille Oceaan. Als het afval 
heel klein is, denken (zee)dieren dat het eten is. Dieren kunnen aan veel plastic dood gaan. 
Vissen eten bijvoorbeeld ook plastic en wij eten deze vissen weer, dat is dus ook slecht voor ons!  
Onze groep 8 was door de lessen een beetje in shock. Wij verbaasden ons over de hoeveelheid 
afval over de hele wereld en over hoeveel mensen gewoon zomaar afval weggooien omdat ze te 
lui zijn om naar een prullenbak te lopen! Tijdens de lessen hebben we afval gescheiden en zo 
kwamen we erachter dat als je afval scheidt je ook het milieu helpt.  
Op 12 april zijn de groepen 5 t/m 8 de straat op gegaan om afval op te ruimen. Wij komen zo tot 
de conclusie dat er héél veel sigarettenpeuken op straat liggen. In iedere zak zat er wel een! Wij 
vinden het heel slecht dat er zo veel op straat ligt want met een sigarettenpeuk op straat kan je 
wel 12 liter water vervuilen! Met het project hebben wij veel geleerd over afval en Wagenberg is 
weer een stukje schoner! 
 



 
 

Project kastelen groep 1-2   

 
 

 
 

De kinderen van groep 1-2  hebben genoten van het uitstapje naar kasteel Bouvigne. 
Met de bus helemaal naar Breda was al een hele belevenis. 

 



Kids sport Voetbal   

 

 
 
De laatste ennismaking met kids sport Voetbal is weer geweest. Nu moeten we weer tot het 
volgend schooljaar wachten voordat diverse clubs ons les gan geven. Hartelijk dank voor dit jaar. 
 

Drempeltest en Cito

 
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben een drukke week achter de boeg. Zij hebben hard 
gewerkt aan de drempeltest en de cito endtoets. Deze geven een inzicht in de 
doorstroommogelijkhede naar het VO. Eind mei begin juni weten we hoe ze het gemaakt 
hebben. De ouders / verzorgers krijgen daar uiteraard bericht van. 
 

Vrijwilligers: 

Techniek  handwerken en de tuin.

 
Het handenarbeidlokaal heeft een opknap beurt gekregen. De afgelopen maanden is er een 
groot werktafel bij gekomen. Tevens zij de techiekkisten helemaal opnieuw ingericht en 
schoongemaakt. Dakzij onze vriwilleger Gerrit kunnen de kinderen weer lekker techieken. Gerrit 
komt met grote regelmaat in de late ochtend  uren of in de middag de  leerlingen een handje 
helpen. 
Voor groep 1-2 is onze andere vrijligster Paula een fijne helpende hand. Ze geeft aan groepje 
kleuters handwerkles zoals kaarten borduren enz. 



De tuin wordt ook weer netjes verzorgd door Louis onze tuinman  
 
Oproep! 

Indien u in de tuin aan het werk gaat en bepaalde planten worden te groot bij u dan kunnen wij op school de 

stekken die u eraf steekt goed gebruiken bij de bakken rondom de bomen en achter bij het gaas. Dus niet in de 

kliko gooien, maar denk aub aan de schooltuin. Tuinman Louis zal er een mooi plekje voor zoeken. Bij voorbaat 

hartelijk dank!"  

 

 
 

Culturele activiteit  

 

 
 



De kinderen van groep 1-2 hebben een uur lang zeer geboeid naar de voorstelling "dit is geen 
droom "gekeken. Ze vonden het leuk, grappig maar ook wel een beetje spannend. De 
toneelspelers kregen aan het einde van het stuk dan ook een flink applaus van hen 
 

Verkeersexamen  groepen 7

 
Woensdag 13 april  fietsten er veel kinderen met een oranje hesje door Terheijden. 
De jaarlijkse verkeersproef werd afgenomen.  
De leerlingen van de vier basisscholen uit Terheijden en Wagenberg deden hun uiterste best om 
zo veilig en goed mogelijk de uitgezette route af te leggen. Het verkeersexamen is een initiatief 
van alle scholen , politie en gemeente.  
In het kader van Brabants Veiligheidslabel wat gestart is in 2004 is het examen weer opgezet.  
De leerlingen moeten eerst een theorie examen maken. De fietsen worden gekeurd en men gaat 
de route al eens verkennen want daarna vindt het praktische gedeelte plaats.  
De gemeente voorziet de route met bordjes met pijlen en zet de hesjes klaar.  
Ouders van alle scholen bemensten de controleposten.  
Ze keken nauwkeurig of de leerlingen veilig het parcours af legden. Als eerste starten de 
leerlingen van  bs de Zeggewijzer, daarna de leerlingen van bs de Windhoek en van  bs de 
Elsenhof en als laatste de leerlingen van bs de Zonzeel. De heer Kees van Dongen van de politie 
hield onopvallend een oogje in het zeil. Hij verzorgt al jaren de examinering. 
Nadat de ouders de lijsten met de plus en min punten hebben ingeleverd gaat hij samen met de 
coördinator bekijken wie er geslaagd of gezakt zijn. 
Het resultaat mocht er zijn. Over twee leerlingen werd nog een beraad gehouden en goed 
gekeken wat de aangegeven foutjes waren. 
 De volgende dag kon wethouder Harry Bakker op alle scholen iedereen geluk wensen met het 
behaalde resultaat.  
Gefeliciteerd allemaal.  Jullie kunnen met een gerust hart naar het voortgezet onderwijs gaan 
fietsen over een jaar.  
 

 
 
 
 



Wie kan deze vitrine kasten gebruiken? 

 
 
 
De leerligen genieten van het bankje wat we vorig schooljar van 
onze schoolverlaters hebben gekregen. 
Dit is echter een buitenbank die we we daar ook willen gaan 
plaatsen. 
Een van de ideeën voor opbrengst van Jantje Beton ( staat na de 
vakantie gepland) is de aanschaf van 3 leesbankjes in de aula. 
Deze vitrine kasten staan dan in de weg. Dus …………wie heeft er 
belangstellig voor. 
 
 
 

 

BVL= Brabants Veiligheid Label : Verkeer

 

 

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?  

Door er samen met uw kind aandacht aan te besteden, maakt u het bewust van het belang van 
een goede fiets. 
 

 
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 bijvoorbeeld de film over oversteken tussen geparkeerde auto’s. 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


 
 
 

Onze school vanuit de lucht

 
 

 

 



 
Uit school zijn de kikkervisjes naar de put gebracht. 
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