
 

  

De zesde nieuwsbrief kunt u weer inzien.

Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website

 

Onderwerpen zijn: 

• Foto’s op de website 

• Versterking in het team

• Vacature MR 

• Verslag Opa en Oma middag 3 april

• BVL :  Een veilige fiets

• Kansrijke combinatiegroep

• ROPA run op donderdag 17 april.

• Paasviering donderdag 17 april

 

 

Deze staan op de kalender. 

Bij de totstandkoming van de kalender waren niet alle data 

Bekijk voor de meest actuele data onze website! 

 

•   lentewandeling 

• Schaapjes kijken  

• de gulle boom  

• Opa en oma middag. 

• Bezoek bibliotheek.  
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Versterking binnen ons team. 

Wij zijn erg blij met het aanbod van Corrie Looman. Zij komt op vrijwillige basis dinsdag en 

donderdag ons extra ondersteunen. Juffr. Ingrid en Juffr. Corrie hebben samen een plan 

opgesteld om deze ondersteuning zo efficiënt mogelijk in te zetten. Corrie heeft gevraagd om 

zichzelf in deze nieuwsbrief te mogen voorstellen aan u. 

 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Via deze weg wil ik mezelf even voorstellen.  

Ik ben Corrie Looman en woon in Wagenberg. Ik heb 4 jaar gewerkt op de 

Spreekhoorn, een school voor speciaal basisonderwijs in Breda. 

Omdat ik mijn eigen gastouderbureau op ging starten ben ik gestopt met 

werken op de Spreekhoorn en besloot ik om meer te gaan betekenen voor de 

kinderen in het dorp. Na een gesprek met juffr. Hennie en juffr. Ingrid zijn we 

erachter gekomen dat extra begeleiding geven in verschillende klassen erg zinvol zou zijn. 

Daar ben ik nu sinds eind maart mee bezig. Dus mocht u me een keer tegenkomen weet u wie 

ik ben en wat ik op de school van uw kind(eren) doe. 

  

Groetjes Corrie 

 

 

Medezeggenschapsraad. 

 

Beste ouders / verzorgers, 

  

De MR van de Elsenhof vraagt uw aandacht voor het volgende.  

  

Dit schooljaar verloopt de zittingstermijn van Dhr. Michel Wicherink, lid van de oudergeleding 

van onze MR. Dhr. Wicherink stelt zich niet meer herkiesbaar en dat houdt dus in dat wij op 

zoek zijn naar een nieuw lid die namens de ouders in de MR zou willen plaats nemen. Dit zal 

het nieuwe schooljaar ingaan. 

  

Bent u hierin geïnteresseerd en zou u graag wat meer willen weten over onze MR kunt op de 

schoolsite al en ander lezen maar u kunt ook contact opnemen met Dhr. Rob van den Berg en 

Mevr. Mascha van Westen, de andere 2 MR leden namens de ouders. Uiteraard staat onze 

voorzitter juf Lieke Lotstra u ook graag te woord. (lieke@elsenhof.nl) 

  

Bij 2 kandidaten of meer zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. Zou u voor de 

meivakantie willen laten weten of u interesse heeft? Stuurt u dan een mailtje naar juf Lieke. 

  

Heel graag horen we van u! 

  

Vriendelijke groeten namens de MR  Elsenhof, 

Lieke Lotstra  

  



 

 

 

Opa en oma middag op bs de Elsenhof. 

Aanleiding van deze middag was een bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente, waarbij 

het idee naar voren kwam te bekijken hoe men opa's en oma's bij de ontwikkelingen in de 

maatschappij betrokken kan houden, zeker in een periode dat opa's en oma's vaak 

ingeschakeld worden bij de tussen- en naschoolse opvang. 

De Stichting Dorpsraad Wagenberg heeft toen aangegeven iets te willen gaan organiseren om 

dit te bereiken. Dhr. Kees van Gurp is toen in contact getreden met de GGD, ook 

vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst van de gemeente. De vraag was: Hoe bereik je veel 

opa's en oma's. De Dorpsraad kwam met het plan om via de school en in samenwerking met 

de school iets te organiseren wat aanspreekt. 

In november was er een overleg met de Elsenhof en daar kwam een behoefte peiling uit 

voort.  

Al snel bleek dat er wel behoefte was aan een middag. 

Sterker nog! We hebben al weer zo’n 30 aanmeldingen voor een tweede middag. 

Dus Donderdagmiddag 3 april was het zover! 

Er kwamen  zo’n 75 opa’s en oma’s gelijktijdig met hun kleinkinderen naar school. Zij hadden 

een uitnodiging ontvangen om die middag gedeeltelijk met hun kleinkind door te brengen. . 

Omdat het initiatief uitging van de Dorpsraad was de voorzitter Dhr. Kees van Gurp aanwezig 

evenals de vertegenwoordiger van de gemeente Mevr. Lilian Lambregts. Zij is de coördinator 

dorpsgericht werken. Namens de GGD had Dhr. Han Francken ook een rol in het programma.  

Er was voor deze middag een afwisselend programma opgesteld voor de gasten met 

optredens van de leerlingen en tips over de rol in het opvoeden van hun kleinkinderen. De 

volgende thema’s kwamen aan de orde: 

• Thema 1 voeding door de groepen 1-2-3 en tips van Hilde Vogel BES diëtiste. 

De leerlingen zongen liedjes over voeding, hadden goede raad wat gezond en 

ongezond voedsel is stelden een paar moeilijke raadsels aan de grootouders. 

• Thema 2 bewegen werd door de groepen 4-5-6 en Eline Scholten, 

Jeugdverpleegkundige GGD verzorgd. De grootouders werden ook door hen 

toegezongen. Ze hadden dansnummers ingestudeerd en iedereen was op een gezellige 

manier aan het bewegen op “het vliegerlied”.  Alle opa’s en oma’s deden erg hun best 

om lekker mee te doen.  

• Thema 3 sociale media door de groepen 7-8 bestond uit een zelfgemaakt PowerPoint 

waarin om de beurt door de leerlingen werd verteld wat ze met de computer allemaal 

leerden. Han Francken van de GGD besloot het informatieve gedeelte met tips voor 

thuisgebruik van de computer.  

We kwamen er wel achter dat bijna alle opa’s en oma’s zelf gebruik maakt van de computer 

en internet. Het was dus zeker niet onbekend voor hen. 

Na dit informatieve gedeelte met de optredens van de leerlingen genoot men van een heerlijk 

kopje koffie of thee en iets lekkers. 

Hierna was het weer de beurt voor de kinderen. Zij kwamen hun opa en oma halen en 

verzorgden op hun eigen manier een rondleiding. Alles werd getoond, niet alleen de 

klaslokalen en de speelzaal maar zelfs de toiletten en de kopieerruimte. De complimenten 

over de gezellig ingerichte en kleurrijke school namen de leerkrachten graag in ontvangst. 

Ook waren we als school, leerlingen en team, blij dat zoveel gasten aangaven genoten te 

hebben van een hele fijne middag.  

Dank voor iedereen die er voor gezorgd heeft dat het een succes werd. 

 



 

 

VERKEER: 

 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
In de onderbouw maken wij gebruik van de Verkeerskalender. 
 
Elke maand lezen wij met de leerlingen een verhaal over verkeer.  
We praten hierover na en doen wat oefeningen.  
Verkeer is een vak dat vooral in de praktijk geleerd wordt. U begeeft zich als ouder dagelijks 
met uw kind in het verkeer. Daarom betrekken we u graag bij de besproken onderwerpen 

 

Een veilige fiets 
 

Jaarlijks gebeuren er nog te veel ongevallen doordat fietsen niet in orde zijn. Vaak gaat het om defecte 

verlichting, maar ook andere gebreken aan een fiets kunnen voor onfortuinlijke situaties zorgen.  

 

Bekijkt u eens samen met uw kind zijn of haar fiets. Controleer de fiets op de wettelijke eisen (goed 

functionerende fietsbel, remmen, verlichting en reflectie) en op onderhoud (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?) 

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

 
PS: 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. Op de site 
staat ook andere informatie voor ouders. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Roparun 

                                               
 

 

Beste ouder(s) e/o verzorger(s), 

 

 

Op donderdag 17 april a.s. vindt rond de school de sponsorloop plaats waarbij de leerlingen van 

basisschool de Elsenhof zich sportief gaan inzetten voor Stichting De Roparun.  

Op maandag 31 maart zijn leden van Team Sprinters Breda op school geweest. Ze hebben uitleg 

gegeven over het doel van de stichting en over de sponsorloop zelf. De kinderen hebben die dag een 

sponsorformulier gekregen met een begeleidende brief. Het is de bedoeling dat de kinderen het door 

hen opgehaalde bedrag uiterlijk op maandag 14 april inleveren bij hun leerkracht.  

 



 

 

Via deze brief willen we u tevens op de hoogte brengen van de gang van zaken tijdens de 

sponsorloop. De groepen zullen lopen volgens onderstaand schema. Voordat de kinderen hun 

rondjes (1 rondje is ongeveer 300 mtr.) gaan lopen is er steeds een warming-up onder leiding van 

“Ropi”. De start en finish is op het grasveld voor de school. Het zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als 

de kinderen aangemoedigd worden door hun ouders en andere belangstellenden. 

 

Tijd Groep 

 08:45 - 09:15 1-2 A & 1-2B 

 09:30 - 10:00 3 & 4 

 10:15 - 10:45 pauze 

 10:45 - 11:15 5 & 6 

 11:20 -11:50 7 & 8 

   aansluitend centrale afsluiting met alle groepen 

 

    

Vanaf 11:50 uur vindt er een centrale afsluiting plaats. Hierbij zal het bedrag bekend gemaakt 

worden dat de kinderen bij elkaar hebben gelopen. U bent hierbij van harte uitgenodigd.  

 

Het zou leuk zijn als de kinderen in hun paarse schoolshirt en (buiten)sportschoenen naar school 

komen. Bij slecht weer zal er uitgeweken worden naar de sporthal. De sponsorloop gaat dus onder 

alle weersomstandigheden door.  

 

We hebben er zin om er samen een geslaagde dag van te maken! 

 

Heel erg bedankt voor uw “support”. 

 

Sportieve groeten, 

Team basisschool “de Elsenhof”   & Team Sprinters 

 

 

 

Kansrijke combinatiegroep 2-3. 

 

11 maart jl. was er een goed bezochte ouderavond m.b.t. kansrijke combinatiegroepen met 

name bedoeld voor ouders van groep 2-3. Hieronder een korte terugblik op de informatie die 

de aanwezige ouders hebben gehad.  

Mevr. Anne van Bijnen heeft veel ervaring met het lesgeven in groep 2-3 en heeft inmiddels al 

veel scholen begeleid bij de invoering van deze combinatie. Deze begeleiding krijgen wij als 

team ook van haar dit schooljaar en volgend schooljaar.  

Zij deelde deze ervaring met de aanwezige ouders.  

Voorafgaande aan de informatie konden de ouders hun vragen al kwijt. De antwoorden op de 

vragen kwamen aan bod tijdens de uitleg van mevr. van Bijnen.   

De uitgangspunten zijn : 

- Een goede basis voor alle kinderen van groep 1, 2 en 3 

- Pedagogisch klimaat: kinderen moeten een fijne schooltijd hebben en graag naar school 

gaan: basisvoorwaarde. 

- Einddoelen groep 1-2 en groep 3 blijven ongewijzigd. KIJK, CITO, methode gebonden 

toetsen en normen blijven ongewijzigd. Wet op basisonderwijs: doorlopende ontwikkeling 

- Basisontwikkeling: een onderwijsvorm zoeken om volgens de visie vanuit basisontwikkeling 

te werken. 

 



 

 

Waarom is groep 2-3 in onze visie  een logische stap en wat zijn de voordelen voor de 

kinderen van zowel groep 1-2, 2-3 en 3? 

 

Voor kinderen van groep 1 en 2: 

- Kinderen kunnen langer of korter gebruik maken van het kleuteraanbod. Men denkt niet 

meer in een jaar maar ook een paar maanden verlenging of verkorting behoort tot de 

mogelijkheden. 

- Vooral belangrijk voor de kinderen waarover men twijfels heeft over de overgang naar gr. 

3. 

- Snel lerende en excellente kinderen met interesse in lezen en rekenen leren van elkaar en 

zijn geen uitzondering. 

- Kinderen die interesse hebben kunnen bezig zijn met letters en leren lezen op een 

natuurlijke manier in een geletterde klas en buitenomgeving bv. springen met letters op 

een springmat. Ook in groep 1/2 is een lees-schrijf aanbod. Deze innerlijke motivatie en 

hoge betrokkenheid zorgt voor hoge resultaten. 

- Kinderen helpen, stimuleren, enthousiasmeren elkaar. Bv. groep 3 leerling leest voor aan 

groep 2 leerling. 

- Meer aanbod in het werken met thema’s: bv. de schoenenwinkel: schoenen passen, 

meten, geld rekenen, notities maken, schoenen sorteren. 

Voor kinderen van groep 3: 

- Differentiatie zoals bij kleuters: werken in kleine groepjes  

- Instructie in kleine groepjes is effectiever en kinderen kunnen niet aan de aandacht 

ontsnappen. 

- Kinderen leren het zelfstandig werken niet af maar groeien daarin. 

- Kinderen leren zich beter concentreren omdat ze niet afleren om in een omgeving met 

geluid te werken. 

- De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt minder groot (kring-hoeken-beweging) bv 

tijdens het buitenspel worden getallenlijnen getekend en gehinkeld met sommen. 

- Kinderen die behoefte hebben aan spelen en die anders leren (MI) kunnen tijdens 

gebruiken maken van de hoeken en het speelleer aanbod. 

- Het leren uit boeken en het leren in natuurlijke situaties worden eerder aan elkaar 

gekoppeld. 

- Kinderen die moeite hebben met leren vallen minder op door diversiteit aan niveaus. 

 

Hoe zorgt men ervoor dat de nadelen geen nadelen meer zijn? 

- Instructies voor groep 2 en 3 worden zoveel als mogelijk is verbonden 

- Binnen de organisatie van de dag voor groep 2-3 is  specifieke instructie groep 3 gekoppeld 

aan buitenspel voor groep 2 

- Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen op verschillende manieren (meervoudige 

intelligenties) 

- Leerkrachten van groep 3 leggen meer accent op begeleiden van processen en zijn dicht bij 

de kinderen i.p.v. instructie voor een grote groep 

- Kinderen met een concentratie/aandacht stoornis: er worden mogelijkheden gecreëerd 

voor het uitdoven van geluid en visuele prikkels. Denk aan koptelefoon, rustig werkhoekje. 

- Herriehoeken worden in een gezamenlijke ruimte geplaatst. 

- De school werkt met leerlingenvolgsystemen (KIJK) en visie/ methodieken die goed 

aansluiten bij deze manier van onderwijs. 

- Investeren in scholing voor leerkrachten van groep 1-3 en gebruik maken van de expertise 

die is opgedaan op andere scholen 

 



 

 

Hierna gaven de leerkrachten van groep 1-2-3 al een schets hoe er een dag van groep 2-3 uit 

komt te zien. Dit gaf de ouders een beeld hoe zij zich dit voor moesten stellen. 

 

Natuurlijk zijn we in de uitvoering nog  lerende,maar met de ondersteuning van BCO heeft het 

team er vertrouwen in dat we onze leerlingen voor de komende jaren waarin we met 

meerdere combinatiegroepen te maken krijgen goed kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. 

 

As. donderdagmiddag 17 april is er voor het gehele team weer een studiemiddag.   

Ook met de bovenbouw heeft het team bijscholing betreffende kansrijke combinatie groepen.  

De bovenbouw is olv. dhr. Pierre Pas hoe we met lezen en spelling de combinatiegroepen 

kansrijker kunnen maken. Het is de bedoeling dat we in de toekomst de groep niet naast 

elkaar aanpsreken maar met elkaar en daar verdieping of verrijking in aanbrengen. De start is 

daarbij het leesonderwijs en spelling.Om u een indruk te kunnen geven kunt u het filmpje van 

You tube bekijken.         www.youtube.com/watch?v=B7eKcC50tCY 

 

Komend schooljaar gaan we dus een combinatiegroep 2-3, 5-6 en 6-7 maken. 

Dat betekent dat we groep 5 gaan verdelen en groep 2 

We hebben met de grootste zorg basiscriteria opgesteld voor deze verdeling.  

De criteria zijn:  

1. Een goede verdeling qua aantallen in beide groepen. We streven erna dat zowel de 

combinatie groep 5-6 als de combinatie groep 6-7 een ongeveer gelijk aantal leerlingen 

bevat. Dit zelfde uitgangspunt geldt voor de groepen 1-2 en 2-3  

      We letten daarbij op : 

2. De leerontwikkeling van de leerlingen 

3. De verdeling jongens / meisjes van de groep die verdeeld wordt. 

4. Gedragsaspecten en belangrijke sociale emotionele aspecten.  

De school zal bepalen hoe de verdeling wordt.  

Bij twijfel hebben we vooraf met desbetreffende ouders een gesprek. 

 

 

 

Donderdagochtend   17 april   Roaprun  en vieren wij Pasen! 

 

De paascommissie heeft het volgende programma opgesteld: 

 

Planning Roparun: 

8.30 – 8. 45 uur  gezamenlijke warming-up met alle groepen op het van Elsenplein. 

8.45 – 9.15 uur Groep1-2A en B lopen de sponsorloop 

9.30 – 10.00 uur Groep 3 en 4 lopen de sponsorloop 

10.15 – 10.45 uur Gezamenlijke pauze.  

10.45 – 11.15 uur Groep 5 en 6 lopen de sponsorloop 

11.20 – 11.50 uur Groep 7 en 8 lopen de sponsorloop  

11.50 – 12.10 uur Gezamenlijke afsluiting met alle groepen op het van Elsenplein 

 

In alle groepen wordt het paasverhaal deze ochtend het paasverhaal verteld en het verhaal  

‘L’ staat voor leven verteld.  

 

 

 

 



 

 

Dit verhaal past in    

 

 “HET GEVOELIGE JAAR”. 
                                 

      

          BLIJ                      Boos                   Verdrietig            Gelukkig              Eenzaam  

 

 

Groep 1 t/m. 3  

Gaan om de beurt eieren zoeken op het speelplein vanaf 10.30 uur.  

 

Groep 4  t/m. 8 krijgen een knutselopdracht.  

Groep 4/5 � Vriendschapsarmbandjes maken. Voor materiaal wordt gezorgd. 

Groep 6/7/8 � Paas/wenskaarten maken. De oudervereniging zorgt voor materiaal maar we 

vragen de kinderen ook zelf materiaal mee te nemen, zoals  stickertjes/versierseltjes/plaatjes .  

We maken deze armbandjes en kaarten in het teken van ‘iets voor een ander doen’. De 

kinderen kunnen dit geven aan iemand die zij zelf uitkiezen.  

 

Tussendoor komen de paashazen een chocolade-ei brengen aan de kinderen: 

Voor de pauze  in de groepen 5 t/m. 8 

Na de pauze in de groepen 1 t/m. 4 

 

Wij wensen iedereen een fijne en sportieve ochtend toe 

 

 

De paascommissie  

 

 

 

 

 

 

 

 


