
 
 

 

           NIEUWSBRIEF 6 
                      Januari    2015 

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

 

 

 

 

Voor jullie allen een heel goed, 

gezond,  

                en vooral liefdevol 

2015 toegewenst. 

 

 

 

Vriendelijke groet 

Team bs de Elsenhof. 

  

 

 

 

Data Activiteiten:

 
Kijk hiervoor op de kalender of voor de meest actuele data op www.elsenhof.nl 

05 januari 2015    Start 3e periode  
07 januari 2015    8+ klas 
09 januari 2015     SKOD plusklas 
 5 t/m 9 januari 2015    Hoofdluiscontrole  
Vanaf 15 januari 2015    Open dagen voortgezet onderwijs. 

Belangrijk voor leerlingen van groep 7 en 8 

http://www.elsenhof.nl/
http://www.elsenhof.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdns2.freepik.com/vrije-photo/happy-2015-sneeuwpop-vector_23-2147497524.jpg&imgrefurl=http://nl.freepik.com/vrije-foto-vectoren/2015&h=626&w=626&tbnid=5A1hMcxduqnyyM:&zoom=1&docid=V8zSzSG2nXc4wM&hl=nl&ei=JyOkVNL1IYL3OsSkgNgK&tbm=isch&ved=0CAoQMygCMAI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=481&page=6&start=88&ndsp=20


Week 3+4+5  12 jan t/m 30 jan  Toetsweek 
12 januari 2015     Adviesgesprekken groep 8 
13 januari 2015    Adviesgesprekken groep 8 
14 januari 2015    Studiedag             Alle leerlingen zijn die dag vrij! 
15 januari     Volleybal les 
16 januari 2015    SKOD plusklas 
16 januari t/m 6 februari 2015  Kunstbalie groep 3-4 fotoproject 
19 januari     Adviesgesprekken groep 8 
20 januari 2015    MR 
21 januari 2015    8+ klas     SoVa  terugkomdag 1 
22 januari     Volleybal les 
23 januari 2015    SKOD + klas 
27 januari 2015    OV vergadering    SoVa  1      GMR 
28 januari     Volleybal les 
30 januari 2015    SKOD plusklas 
03 februari 2015    Studiemiddag    Alle leerlingen zijn die middag vrij! 
03 februari 2015    MR  SoVa  2 
04 februari 2015    KUKEL ochtend 
04 februari 2015    8+ klas 
06 februari 2015    SKOD plusklas 
10 februari 2015    SoVa  3 
12 februari 2015    Schaatsmiddag 
13 februari 2015    Carnavalsviering 
 

Terugblik

 
Met elkaar hebben we kunnen genieten van de fijne en gezellige vieringen van Sinterklaas en 
Kerst. De beide commissies hebben hun uiterste best gedaan om het voor iedereen naar hun zin te 
maken. Leden van de oudervereniging en leerkrachten van deze commissies hartelijk dank voor 
jullie inzet. We hebben ervan genoten!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Culturele activiteiten van Kunstbalie

 
Al sinds 1987 zijn alle scholen van het SKOD verbonden met Kunstbalie( voorheen BISK ).  
Op 1 mei 2007 startte de marktplaats voor cultuureducatie in de Gemeente Drimmelen en 
kreeg de naam Cultuur Spot.  
Aanleiding daarvoor was de beleidsnota versterking cultuureducatie van de provincie Noord-
Brabant. Er wordt cultuureducatie op maat gemaakt en draagvlak op de scholen gecreëerd. 
Samenhang van activiteiten op het gebied van cultuureducatie en de reguliere vakken maakt 



dat onze leerlingen belevend kunnen leren en dat is niet alleen goed het is ook erg leuk. Het 
programma van Kunstbalie waarbij alle kinderen in hun basisschoolperiode 2 maal structureel 
in aanraking komen met de verschillende disciplines van cultuur.  
 

De opbouw is als volgt: 
1. schooljaar A 

Groep 1 en 2: drama en literatuur 
Groep 3 en 4: dans en literatuur 
Groep 5 en 6: muziek 
Groep 7 en 8: foto, film en video 

 

2. schooljaar B 
Groep 1 en 2: muziek 
Groep 3 en 4: foto, film, video 
Groep 5 en 6: drama en beeldend 
Groep 7 en 8: dans en beeldend 

 

3 schooljaar C 
Groep 1 en 2: drama en beeldend 
Groep 3 en 4: dans en beeldend 
Groep 5 en 6: muziek 
Groep 7 en 8: foto, film en video 

 

3. schooljaar D 
Groep 1 en 2: muziek  
Groep 3 en 4: foto, film en video  
Groep 5 en 6: drama en literatuur 

      Groep 7 en 8: dans en literatuur 

We zitten dit schooljaar in het B schooljaar. 
De programma’s die daarbij horen zijn als volgt:  
 
Donderdag 26-3-2015             in de sporthal van Wagenberg 

 

 
 
 
 



16-01-2015 t/m 6-02-2015         in de groep  

 

 
 
Maandagmiddag 16-03-2015    gymzaal bs.  de Zeggewijzer Terheijden  

 

 
 



 
 
 
 
Maandag 2-03-2015       gymzaal Zonzeel Terheijden. 

 
 
 
 

 



24-04-2015 t/m 25-05 2015       Op school 

 
 

 
 

Workshop  Pret met je skelet:

 

Donderdag 18 december kwamen medewerkers van Technische Universiteit Eindhoven van het 
onderdeel  TU/e junior  een workshop presenteren. Het aanbod werd in nauwe samenwerking 
met de faculteiten van de TU/e georganiseerd. 
 
De workshop heette Pret met je skelet: 
Iedereen weet dat je met een beetje pech een bot in je arm of been kunt breken door 
onvoorzichtig spelen en sporten. Dat we nog veel meer botten hebben waar we zuinig op 
moeten zijn, is veel minder bekend. ‘Pret met je skelet’ laat de leerlingen op een 
laagdrempelige manier onderzoek doen naar de eigenschappen van botten en naar materialen  
die botten kunnen vervangen.  
Door middel van proefjes werden de leerlingen  uitgedaagd conclusies te trekken en ontdekken 
ze dat het vervangen van delen van het menselijk lichaam ook techniek is. Daarnaast leerden ze 
onderdelen van het skelet benoemen zodat ze na de workshop weten dat sesamgebeente, 
ellepijp en voetwortelbeentje geen namen zijn van snacks, maar namen van botten die ervoor 
zorgen dat ons lichaam niet als een pudding in elkaar zakt.  



 
 

Berichten via de mail

 
Sinds vorig schooljaar berichten wij u ouders/verzorgers via de mail en via de website. 
Erg belangrijk is dat u indien uw mailadres verandert dit doorgeeft via : info@elsenhof.nl 
Elsbeth zal dan uw oude adres verwijderen en het nieuwe toevoegen. 
Indien u beide dus zowel vader als moeder mail wenst te ontvangen dan kan dat natuurlijk ook. 
Geef dit ook via info@elsenhof.nl . Dan wordt het zo spoedig mogelijk gerealiseerd. 
   

Sparen met kassabonnetjes van Johan en Carolien.

 
Kassabonnen sparen! 
 
Doe mee en spaar het varken vol! 
Het varken vol, ja inderdaad het varken. Het spaarvarken van de oudervereniging. Deze is te 
vinden in de aula op school!! Het staat in de witte kast tegenover het mooie kunstwerk wat is 
aangeboden door de oudervereniging.  Bewaar je kassabon van Johan en Carolien en laat uw 
kind de kassabon in het spaarvarken op school doen! 
Eenmaal per jaar wordt het spaarvarken geopend en alle bonnen bij elkaar opgeteld, 3% 
procent van het totaalbedrag van de kassabonnen wordt gedoneerd aan de OV, door Johan en 
Carolien. Hiermee krijgt de oudervereniging wat extra’s voor de activiteiten die georganiseerd 
worden voor uw kind, zoals iets lekkers tijdens de schoolreis. De totale donatie zal vermeld 
worden in de nieuwsbrief! 
 
Alvast super bedankt voor het meedoen en uw bonnen!  
Hartelijke groeten  
De ouders van de oudervereniging 
 

mailto:info@elsenhof.nl
mailto:info@elsenhof.nl


 

BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer

 

                                                                              
Het thema van de kalender, dat we deze maand bespreken, is oversteken. 
Deze interactieve vertelplaat staat centraal hoe je veilig oversteekt, ook bij een zebrapad. 
Subthema’s zijn “zebrapad”, “verkeersdrukte” 
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. Voor kinderen kan een 
bijzondere gebeurtenis, wanneer de ‘normale’ regels niet gelden, verwarrend. Wanneer er 
bijvoorbeeld een politiewagen op de stoep parkeert, of wanneer een weg is afgesloten.  
 
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. 

 

Opendagen 2015 scholen Breda, Made Raamsdonksveer en Oosterhout 

 

 
Dongemond College locatie Made en Raamsdonksveer 
Hanze College  Bouwlingstraat 74   4902 AK  Oosterhout 
27 en 29 januari 2015    19.00  tot  21.30 uur 
Effent    Kruidenlaan 19     4907 AA  Oosterhout 
7 februari 2015     09.30 tot 12.30 uur 
Mgr. Frencken College Slotlaan 40   4902 AE  Oosterhout 
vrijdag  23 januari 2015    17.00 tot 20.00 uur  
zaterdag 24 januari 2015    09.00 tot 12.00 uur 
Sint-Oelbertgymnasium Warandelaan 3   4904 PA  Oosterhout 
6 februari 2015    17.00 tot 21.00 uur 

http://www.dongemondcollege.nl/Home/Opendag2015/tabid/1078/Default.aspx
http://www.dongemondcollege.nl/Home/Opendag2014/tabid/1078/Default.aspx


De Zwaaikom  Nassaustraat 10   4902 NA  Oosterhout 
24 januari  2015     09.30 tot 12.30 uur 
 

Breda 
 
 
  



 
 

 

 

 


