
 

De achtste nieuwsbrief kunt u weer inzien.

Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website

 

Onderwerpen zijn: 

• Afscheid juffr. Marianne

• Groepsindeling volgend schooljaar.

• Medezeggenschapsraad: Invulling v

• Verslag Schoolreis groep 1

• Project groep 6 catechese

• BVL :  Met de groep op stap en veilig spelen.

•  

 

Deze staan op de kalender. 

Bij de totstandkoming van de kalender waren niet alle data bekend dus…………………

Bekijk voor de meest actuele data onze website! 

 

• Schoolreis groep 1-2 

• Rekenspelletjes  

• Jeugd EHBO 

• Na ieder schoolreisje zullen er foto’s geplaatst worden.
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Afscheid juffr. Marianne, juffr. Miriam en juffr. Rieki. 

Groepsindeling volgend schooljaar. 

Medezeggenschapsraad: Invulling vacature MR en GMR  

Verslag Schoolreis groep 1-2 

Project groep 6 catechese 

Met de groep op stap en veilig spelen. 

Data Activiteiten: 

totstandkoming van de kalender waren niet alle data bekend dus…………………

Bekijk voor de meest actuele data onze website!  

Foto’s op de website: 

Na ieder schoolreisje zullen er foto’s geplaatst worden. 
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totstandkoming van de kalender waren niet alle data bekend dus………………… 

juffr. Marianne, juffr. Miriam  en juffr. Rieki. 



 

 

 

Nog maar enkele weken en het schooljaar is ten einde.  

Zoals ik u al eerder meldde gaan er twee leerkrachten, juffr. Marianne en juffr. Miriam onze 

school verlaten i.v.m. de krimp van het leerlingenaantal. Gelukkig hebben zij beide een baan 

op een van de collega scholen die ook onder ons bestuur vallen. Juffr. Marianne gaat naar BS 

“de lage weide” in Made en juffr. Miriam gaat naar BS de Zonzeel in Terheijden. 

Beiden hebben al kennis gemaakt met hun nieuwe collegae. We wensen hen dan ook veel 

succes toe met deze nieuwe uitdaging.  

Juffr. Rieki is al enige tijd thuis met gezondheidsklachten. Onlangs heeft ze te kennen gegeven 

dat ze met ingang van het nieuwe schooljaar haar werkzaamheden zal beëindigen. Dus helaas 

moeten we van 3 leerkrachten afscheid gaan nemen. We vinden het erg jammer maar 

respecteren haar besluit. 

Natuurlijk is er overleg geweest hoe we afscheid gaan nemen van hen. Alle drie de 

leerkrachten willen dit afscheid het liefst gewoon gezellig alleen met hun eigen groep vieren. 

We hebben als datum gekozen woensdag 9 juli. 

Het team neemt dan aansluitend die middag afscheid van hen. 

Juffr. Miriam en juffr. Marianne kunnen op deze manier op donderdag en vrijdag op hun 

nieuwe school gaan inwerken. We hebben de ouders/verzorgers op de groepen 1-2 op de 

hoogte gebracht dat we op donderdag met alle leerlingen uit deze groepen de vakantie gaan 

inluiden en er een hele gezellige middag van gaan maken. 

 

 

Groepsindeling  volgend schooljaar. 

 

Natuurlijk is iedereen benieuwd hoe de indeling volgend schooljaar zal zijn. 

Helaas is voor groep 4 en groep 5-6 nog niet bekend welke leerkracht hen zal begeleiden. 

Juffr. Irene Ligthart mag i.v.m. wettelijke verplichtingen gedurende 12 weken niet voor ons 

bestuur werken. Ook zij zal ons dus enige tijd gaan verlaten. Na de 12 weken mag zij weer 

ingezet worden als invalleerkracht of kan weer tijdelijk benoemd worden voor 1 jaar. 

We voeren op dit moment nog gesprekken met een aantal mensen betreffende bezetting. 

De indeling is als volgt: 

Groep 1-2 en instroomleerlingen:  juffr. Dymphy en juffr. Iris 

Groep 2-3    Juffr. Iris en juffr. Hannie 

Groep 4    Juffr. Annemiek en…. 

Groep 5-6    Juffr. Inge en …………. 

Groep 6-7    Juffr. Lieke en juffr. Brigitte 

Groep 8    Meneer Piet en juffr. Heidi  

 

 

Project groep 6 met bezoek aan het kerkhof. 

Bent u nieuwsgierig geworden bekijk de website van onze school. Onder de kop in de klas ziet 

u verslagjes die de leerlingen zelf gemaakt hebben.  

 

 

 

Medezeggenschapsraad. 

 



 

 

Beste ouders/verzorgers, 

  

Namens de MR deel ik u graag het volgende mede. Het is gelukt om 2 ouders te vinden die de 

oudergeleding van de MR en de GMR namens de Elsenhof gaan vertegenwoordigen. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zal mevrouw Ilse van Gils plaats nemen in de MR en 

mevrouw Carola van de Korput in de GMR. Namens de overige MR leden heet ik hen van 

harte welkom en hoop ik dat we prettig samen zullen gaan werken. 

  

Lieke Lotstra 

Voorzitter MR de Elsenhof 

  

Schoolreis groep -1-2. 

Rond 9 uur vertrokken we met de bus naar het Plaswijckpark, helemaal in Rotterdam. 

Nou dat was wel ver rijden zeg…… we kwamen over een brug en reden door een tunnel… 

Gelukkig zat het weer ook mee vandaag. 

Ook al hadden we op de heenweg nog een bui, eenmaal daar werd het droog en kwam zelfs 

de zon nog tevoorschijn. 

We hebben heerlijk gespeeld en ook heel veel dieren gezien. 

Je kon heerlijk glijden op de glijbaan en spelen in de ballenbak en ballen wegschieten en met 

water spuiten en spelen in de speeltuin, klimmen op de touwbrug. 

Je kon daar zoveel doen, eigenlijk te veel om op te noemen….. 

Moe maar voldaan gingen we rond kwart voor 3 weer naar school en kwamen een uurtje later 

weer in Wagenberg aan. 

Het was een gezellige dag…….. 

 

 

Verkeer Brabants Veiligheids Label. 

In de meivakantie hebben Andrè en Louis het schoolplein geverfd en de belijningen zien er nu 

weer fris uit. Ook het verkeersplein is nu weer goed zichtbaar. We gaan de verkeersborden zo 

weg zetten dat ze snel te pakken zijnen daardoor vaker gebruikt kunnen worden.  

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 



 

 

Met de groep op stap: 

 

 

 

Bij een klassenuitje is het soms nodig dat wij ons met de klas in het verkeer begeven. 

Daarvoor is het belangrijk dat we ons aan een aantal regels houden zoals: 

• het met rust laten van de andere kinderen in de groep (niet duwen en trekken.) 

• het veilig in de groep lopen van iedereen 

• het wachten van de voorste leerlingen vóór de stoeprand als de weg moet worden 

overgestoken. 

Misschien begeeft u zich met uw kind ook weleens in het verkeer met meerdere voetgangers 

tegelijk. Als ouder kunt u dit ook met uw kind oefenen: 

• Loop op de stoep zo ver mogelijk bij de weg vandaan. 

• Als er geen stoep is en wel een fietspad, dan loop je op het fietspad. 

• Als er geen stoep is en geen fietspad, dan loop je in de berm. 

• Wacht met oversteken totdat iedereen bij elkaar is. 

 

Op de site www.dodehoek.nl staat met illustraties uitgelegd wat de dode hoek is. U kunt dit 

aan uw kind uitleggen. 

 

De boodschap is: Houdt rekening met de groep, maar blijf altijd zelf goed op het verkeer 

letten. Dan komt iedereen veilig op de plek van bestemming! 

 

Veilig spelen  

 

 

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. 

 
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. 
 


