
 
 

 

           NIEUWSBRIEF 10 
                      Juli 2015 

Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website www.elsenhof.nl 

Data Activiteiten:                        volgend schooljaar 

28 augustus       studiedag leerkrachten 
31 augustus 2015     Start schooljaar 
Week 31 augustus t/m 4 september 2015  hoofdluiscontrole 
07 september 2015     Start kanjertraining alle groepen  
07 september 2015     Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 8 
09 september 2015     Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 8 
15 september 2015     Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 1-7 
21 september 2015     Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 1-7 
22 september 2015     Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 1-8 
22 september 2015     Fotograaf 
29 september 2015     Studiemiddag  leerlingen middag vrij 
30 september 2015     Openingsviering kerk 11.30 uur 
 

Vakantie in springen!

Morgen om 12.10 uur springen de leerlingen van groep 1-2-3 de vakantie in!! 
Ouders zijn van harte welkom om hen aan te moedigen op het schoolplein  
 

 

Natuurlijk willen wij, team van de Elsenhof, u ouders/ verzorgers en al onze leerlingen een hele 
fijne vakantie toewensen. Wij danken jullie voor het gestelde vertrouwen en voor de prettige 
samenwerking! Fijne vakantie en tot maandag 31 augustus! 
 
 
 
 
                  

http://www.elsenhof.nl/


Afscheidsdag juf Brigitte.

Vandaag heeft juf Brigitte met haar groep afscheid gevierd. Dat gebeurde op een culturele 
manier. Juf Brigitte had samen met vier moeders in de ochtend een  workshops voorbereidt. 
Dans, toneel, kleding maken attributen maken. 
In de middag gaven zij een hele mooie voorstelling aan ouders en opa’s en oma’s en natuurlijk 
ook aan alle andere leerlingen van de school. Het was een terugblik in de tijd. De leerlingen van 
groep 6-7 leefde in 2048 en wilde nog eens graag terug naar 2015 ,maar kwamen met de 
tijdmachine terecht in de oertijd, de middeleeuwen de hippietijd en in de toekomst. 

               
 
 

  
 
We wensen juf Brigitte heel veel plezier toe voor de toekomst en we weten zeker dat we haar 
gaan missen!! 

 
Juf. Brigitte 

 
U gaf vanmiddag uw leerlingen een applaus.  
We doen dat voor U!!! 

 
 

HARTELIJK   DANK  VOOR
  AL  DIE  FIJNE  JAREN !!! 

 
 

 



Afscheid groep 8:

 

Afgelopen week hebben we een spetterend einde schooljaar van groep 8 mogen beleven. Vier 
maal hebben ze een prachtige uitvoering gegeven van de musical. Vooral de uitvoering op de 
afscheidsavond met hun ouders was erg goed gespeeld. Na een gezellig samen zijn op 
dinsdagavond zijn zij woensdag ochtend de school uitgegleden en door een erehaag van de 
andere leerlingen het schoolplein verlaten. We wensen hen heel veel succes toe op hun nieuwe 
school. 

 
 

Schoolreisjes:

 
Alle leerlingen hebben een gezellig schoolreisje achter de rug.  

 Groep 1 Joepie in Breda.  

 Groepen 2-3: naar Pukkemuk in Dongen.  

 Groep 4 naar Blijdorp in Rotterdam.  

 Groepen 5-6: naar De Natuurschool in Stellendam.  

 Groep 7: naar het Archeon in Alphen ad Rijn.  

 Groep 8: dinsdag 16 t/m 18 juni Schoolkamp De Hoge Rielen in Kasterlee. 
 
Op de website kunt u de foto’s vinden. 
Schoolreiscommissie dank je wel voor het organiseren.  
De reisjes zijn goed in de smaak gevallen bij de kinderen. 
 

Kleine verbouwing in de vakantie 

As. Maandag wordt de tussen wand van de kleutergroep eruit gehaald. I.p.v. deze wand wordt een 
schuifdeursysteem geplaatst. De kleutergroep gaat dan verhuizen naar de eerste lokaal en de leerlingen 
van de peuterspeelzaal komen in de huidige berenklas. Als de PSZ niet aanwezig is kunnen we gebruik 
maken van een fijn groot lokaal.  
 


