
 
 

 

           NIEUWSBRIEF 7 
                      Februari- Maart    2015 

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

 

 

 

Data Activiteiten:

 
Kijk hiervoor op de kalender of voor de meest actuele data op www.elsenhof.nl 
16  t / m  22 februari 2015   Voorjaarsvakantie 
23  t / m 27 februari 2015    Hoofdluiscontrole 
25 februari 2015     8+ klas 
26 februari     Voorleeswedstrijd Terheijden  
27 februari 2015     SKOD + klas 
02 maart 2015     Kunstbalie: Dansvoorstelling gr 7-8  
03 maart 2015     Gastles i.v.m. project lopen voor water.1 t/m 8 

MR 
06 maart 2015     SKOD plusklas 
10 maart 2015     Gastles i.v.m. financiële educatie gr. 6-8 

OV vergadering  en GMR vergadering 
10 maart 2015     Centrale aanmelding VO  
11 maart 2015     8+ klas 
13 maart 2015     SKOD + klas 
19 maart 2015     2e rapport 
16 maart 2015     Kunstbalie Theatervoorstelling groep 5-6 
20 maart 2015     SKOD plusklas 
23 maart 2015      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-7 
25 maart 2015     8+ klas 
26 maart   2015      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 3-7 
26 maart 2015     Kunstbalie Muziek groep 1-2 
27 maart 2015     SKOD + klas 
02 april 2015                                                                      Witte donderdag viering en sponsorloop lopen voor water. 
03 april 2015     Goede Vrijdag leerlingen vrij 
06 april 2015     2e Paasdag leerlingen vrij 

 

http://www.elsenhof.nl/
http://www.elsenhof.nl/


Kansrijke Combinatiegroepen

 
Graag geef ik u een update m.b.t. de combinatiegroepen. We werken nu een half jaar met deze 
nieuwe groepsindelingen. Zoals u weet zullen we de komende jaren i.v.m. het leerlingenaantal 
blijvend combinatiegroepen formeren. Steeds zullen we rekening houden met de 
leerlingbehoeften in deze groepen. We evalueren met regelmaat de ontwikkelingen en we 
beleggen studiemiddagen om ons als team verder te scholen en te bekwamen. Graag willen we 
u deelgenoot maken van onze evaluatie. 
 
Tijdens de afgelopen periode is er veel werk verzet door alle betrokkenen. 
Uiteraard heeft iedereen tijd nodig gehad om te wennen en zich de nieuwe processen eigen te 
maken. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn nu al aardig gewend aan de nieuwe situatie.  
 
Wat hebben we tot nu toe gedaan? 
De groepen 4 t/m 8 werkten het afgelopen jaar aan het verbinden van de lessen bij het lezen en 
de spelling. Daarbij zijn ook een aantal coöperatieve werkvormen geïntroduceerd die nu zo 
langzamerhand aardig door de leerlingen worden toegepast. Belangrijk uitgangspunt bij deze 
werkvormen is dat leerlingen aan elkaar, de stappen die ze maken bij het leren, verwoorden. 
Door je leerstrategie te verwoorden ben je er bewuster mee bezig en wordt dit sneller een 
automatisme. Natuurlijk zijn we hier allemaal nog lerende in en moeten we het leerproces ook 
tijd gunnen. Maar we zijn al een heel stuk gevorderd. 
De groepen 1-2-3 zijn gaan werken met andere combinaties dan we die jaren daarvoor gewend 
waren: een combinatiegroep 1-2 en een combinatiegroep 2-3. Er is gewerkt aan de doelen van 
de methodes en de organisatie.  
 
Evaluatie: 
Afgelopen week hebben de leerkrachten hun vierde studiemiddag gehad in het kader van 
kansrijke combinatiegroepen. Uitgangspunt bij deze studiemiddagen is leren kijken en handelen 
naar wat de leerling nodig heeft. In beide groepen is er grondig geëvalueerd.  
Daarbij was de hoofdvraag: Waar staan we nu? Wat hebben we bereikt? Waar moeten we 
zeker nog aandacht aan besteden? Waar kunnen we al trots op zijn? 
 
De bevindingen van de leerkrachten zijn goed doorgesproken en van daaruit zijn weer nieuwe 
aandachtspunten geformuleerd. Uiteraard hebben we ook de gegevens van de 
methodegebonden toetsen en de cito toetsen meegenomen. De cito toetsen worden 
geanalyseerd en bekeken op groepsniveau en leerlingniveau. Vooral het leerlingniveau zult u 
als ouder belangrijk vinden. We kijken dan ook of uw kind in zijn vaardigheidsscores vooruit is 
gegaan.  
Ik kan u melden dat dat voor het grootste gedeelte van onze leerlingen het geval is. Een 
enkeling is hetzelfde gebleven en een enkeling is wat achteruit gegaan op bepaalde 
vakgebieden. Voor de leerkrachten belangrijk om bij deze leerlingen de analyse toe te passen in 
het groepsplan m.b.t. de aanpak voor de komende tijd. De ouders/verzorgers van deze 
leerlingen worden of zijn al uitgenodigd voor een gesprek om de gegevens te bespreken en de 
stappen uitgewerkt in het groepsplan te bespreken. In het groepsplan komt aan de orde wat we 
de komende tijd voor specifieke stappen gaan ondernemen om vooruitgang te boeken. Zoals u 
allen echter ook weet is het feit dat ontwikkeling in het leren met golfbewegingen verloopt, 
soms gaat het snel dan weer wat langzamer. Dat mogen we niet uit het oog verliezen. De cito 
toetsen die afgenomen zijn liggen allemaal op 1 na boven de normen die de inspectie stelt op 
de vaardigheidsscore.  Alleen DMT groep 3 ligt 0,61 onder het niveau. Echter is dit schooljaar bij 



alle leerlingen van groep 3 de DMT afgenomen terwijl vorig schooljaar er slechts 14 leerlingen 
aan toe waren dus ook hier geen slecht resultaat. 
 
Met de groepen 4 t/m 8 gaan we met extra aandacht voor de diversiteit in de groepen verder 
op het gebied van lezen en spelling. 
Met de groep 2-3 gaan we verder in het proces m.b.t. het verbinden van de groep. Zij zullen nu 
niet meer gesplitst worden tijdens het spelen maar het rooster zal worden aangepast om de 
echte combinatie en daarbij de mogelijkheden en de doelen meer met elkaar te verbinden en 
verder uit te bouwen. 
Ik hoop dat ik u met het bovenstaande weer wat meer op de hoogte hebt gebracht van onze 
ontwikkelingen. Dit vinden we erg belangrijk. Ook in de MR vergadering komen de 
ontwikkelingen aan de orde. We gaan gestaag door om ons samen met de leerlingen steeds 
verder te ontwikkelen. In maart volgt het 2e rapport en met daaraan gekoppeld een 
oudergesprek. We zien u dan graag om de ontwikkelingen van uw kind m.b.t. de 
kindkenmerken en leerprestaties te bespreken. Uiteraard ontvangt u hiervoor een uitnodiging.  
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben bent u altijd van harte welkom om dit te vragen 
of, indien ik u niet direct te woord kan staan, een afspraak te maken. 
 
Met vriendelijke groet 
Mede namens het team  
Hennie van Groezen.  
 

Culturele activiteiten van Kunstbalie

 
Maandag 2-03-2015 gymzaal 
Zonzeel Terheijden. 

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

Donderdag 26-3-2015  
in de sporthal van Wagenberg 

   

 
  

 

School T-shirt:

 
Op verzoek van de OV  is het logo op het T-shirt aangepast. 
Onder het schoollogo staat ook het telefoonnummer van de school vermeld. Dit bracht echter 
wel extra kosten met zich mee. De prijs van het T-shirt is met € 1,00 verhoogd. En bedraagt dus 
nu € 10,00. 
Indien u nog een ouder shirt heeft kan dit nog gewoon mee. Als uw kind op schoolreis gaat en u 
vindt het belangrijk dat het telefoonnummer vermeld staat kunt u twee dingen doen: 

1. aanschaf van een nieuw shirt. 
2. zorgen dat u een sticker of kaartje bevestigd aan het shirt van uw kind.  



              

Kukkel

 
Zoals u wellicht al weet is dit jaar het Vincent van Gogh jaar. Door te laten zien en te 
vertellen hoe Vincent van Gogh werkte werden onze leerlingen enthousiast om ook te 
gaan werken in zijn stijl. 
Het vierde levensjaar gaat in van: 

KUKEL   

 

Kukel staat voor: kunstklub elsenhof. 
De vierde kukelochtend, welke de posterramen verziet van nieuwe kunstwerken, is een 
feit en wij zijn trots op de resultaten. Daar willen we u graag deelgenoot van maken. We 
nodigen u uit eens samen met uw kind de gehele school rond te wandelen. U kunt dan 
alle kunstwerken van onze “ kunstenaars” bezichtigen. Uit iedere groep is een aantal 
kinderen geloot. Zoals u wellicht al weet is dit jaar het Vincent van Gogh jaar. Door te 
laten zien en te vertellen hoe Vincent van Gogh werkte werden onze leerlingen 
enthousiast om ook te gaan werken in zijn stijl. 
Dat gebeurde onder begeleiding van een aantal ouders, juffr. Brigitte en juffr. Henny. Om 
u al een indruk te geven en warm te maken voor deze tentoonstelling hebben we foto’s 
gemaakt van de werken van onze kunstenaars.  
 Tot binnenkort en veel kijkgenot toe gewenst! 

Team en leerlingen bs. de Elsenhof  
 

Wat is de bedoeling van een kukelochtend? 
 
 
 

 
 
 
                                       

Ontwerp Kukel-logo: Jeppe Jongerius 
Doel:  

 extra aandacht voor kunstzinnige vakken.  

 aankleding van de school met kinderkunst. 
 
Hoe:   twee keer per jaar houden we een kukelochtend! 

 een keer beeldend: tekenen, handvaardigheid, schilderen, foto/video. 

 een keer per jaar: dans, drama, muziek, soms eindigend in een voorstelling. 
De leerlingen gaan onder begeleiding van enkele leerkrachten en enkele ouders aan het 
werk. Aan het eind van de ochtend moeten de producten klaar zijn. 
Voor wie?    
Dat is wisselend! 
Het is niet altijd voor alle leerlingen; er wordt genoteerd wie aan de beurt is geweest. 

 soms enkele leerlingen uit iedere klas. 

 soms een klas in zijn  geheel. 

 soms enkele kinderen in de aula en de andere kinderen in de klas met de eigen 
leerkracht. 



Kukel moet synoniem worden aan: fijn, expressie, kunst, zich uitleven, feest, werken, 
gezellig, mooi, leren, etc. 
 

 KUKEL 
  Kunst Klub Elsenhof  

 
 
 
 
 

                                     
Imre  

Het kleine huis 
Mees van Strien 

Het stippeltjeshuis 
Mirthe Rullens  

Mini Rotterdam 

                                
Yente 
Paris 

Noud 
Kleur in de city 

Madelon 
Super city 

                  
Melanie 

Mechanische stad 
Wout 
Jocho 

Tess 
De gekleurde kleuren 

         
Fleur v G 

Het stippeltjeshuis 
Kyan  

Kleurtjeshuis 
Fleur vd C 

De brug tamtamtammm 



            
Tom 

 Rio à la Tom 
Ard  

Ard’s paradise 
Vera  

Het Maud huis 
 

           
Eva  

Het stippeltjeshuis 
Mariëlle 

 Een open brug 
Iris  

Carnavals huis 
 

                   
 

Freek  
Rainbow city 

Ronan  
Stippie 

Wouter  
Woutereiland 

 

              
Jade H  

Magic Parijs 
Jens  

Kleurenbom 
Rosa 

 De Goghstad 

 



                                           
Tristan  

Het regenboog huis 
Arthur  

De Super villa 
Kai  

Snoephuisje 

                                             
Finn  

Het paarse huis 
Silvester  
Beertje 

Iris H 
 Colour City 

                                      
Senna 

 Het stippelhuis 
Elske 
 Parijs 

Tonke 
 Kleurrijk Amsterdam 

 
 

   Goede doel: Lopen voor water:

 
Dinsdag 3 maart krijgen alle leerlingen van de school een gastles over lopen voor water. Zoals 
we al jaren gewend zijn hebben we in de vastentijd een actie. 
We vinden het belangrijk als school dat we juist in deze tijd stil staan bij andoren die het op een 
of andere manier niet zo goed hebben als wij zelf. De vorige anti’s stonden in het teken van: 
Stichting de Zonnebloem, Stichting Kika, stichting Ropa Run en dit schooljaar dus Stichting ZOA  
voor lopen voor water. 
Een oud leerlinge en dorpsgenoot Samantha Melis werkt voor deze organisatie in Afrika. Haar 
ouders gaan deze week naar haar toe en moeder heeft toegezegd foto’s te maken om dat 
project in beeld te brengen. U hoort spoedig meer over de gastles en het bezoek aan Afrika. 
 
 
 
 



SoVa trainingen:

Ook dit schooljaar verzorgen wij onder lestijd een training Sociale Vaardigheid. 
Voorheen moesten leerlingen na schooltijd vaak naar een andere woonplaats om deze lessen te 
kunnen volgen. Wij zijn daarom erg blij, dat we dit nu op school kunnen verzorgen. Op deze 
manier kunnen we kinderen een extra handreiking geven om zich wat sterker te maken in 
bepaalde sociale situaties. Het is een training in een kleiner groepje in een eigen clublokaal. Dit 
groepje wordt samengesteld met kinderen uit verschillende groepen en bestaat uit 6 tot 8 
leerlingen. We geven de kinderen, d.m.v. rollenspelen en oefeningen, inzicht hoe zij zich 
kunnen opstellen in diverse situaties. Omdat het een kleiner groepje is,  zullen de kinderen zich 
sneller kunnen en durven te uiten dan bijv. bij de kanjertraining.  Het is belangrijk, dat zij 
ervaren dat er verschillende kinderen zijn die op verschillende manieren iets moeilijk kunnen 
vinden.  De leerlingen die in aanmerking komen voor deze training kiezen we volgens bepaalde 
criteria. De belangrijkste criteria zijn: 
De leerling heeft geen, of zeer wisselende, vriendjes of vriendinnetjes / wordt vaker geplaagd / 
kan zich minder goed verweren tegen leeftijdgenoten / heeft nogal eens ruzie en vecht 
regelmatig / conformeert zich sterk aan anderen en laat gemakkelijk over zich heenlopen / 
heeft een lage dunk van zichzelf / kind speelt veel alleen / gaat voornamelijk met veel jongere 
of veel oudere kinderen om.  
De lesdagen zijn: 
24 maart          31 maart      14 april 21 april 
20 mei     26 mei            9 juni     23 juni                 

 
TIM EN FLAPOOR             GROEP 4 
Wij gaan een sociale vaardigheidscursus starten met de 
leerlingen van groep 4:  

  ” Leren samen spelen met Tim en Flapoor”. 
Juffr. Hannie en Juffr. Henny gaan deze training verzorgen.  
We zetten deze training preventief in. Het blijkt dat een aantal leerlingen, zeker in de hogere 
groepen, ondersteuning bij hun sociale vaardigheden goed kunnen gebruiken. Daarom willen 
wij al in een vroeger stadium onze leerlingen deze vaardigheden aanbieden. Het is de bedoeling 
dat we na deze cursus de aangeleerde vaardigheden onderhouden en met de kanjertrainingen 
op peil houden. 
De lessen zijn op de volgende data:  
23 maart   31 maart 13 april 20 april 
19 mei  01 juni  08 juni  15 juni 

 

Berichten via de mail en telefoon.

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. 
Telefoon: 
Nogmaals een beroep op alle ouders: 
Wilt u zo vriendelijk zijn aan ons,  juf Heidi, juf Dymphy of juf Hennie, te melden wanneer we 
niet bereikbaar waren. 

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


We kunnen dan in beeld brengen of dit vaker voor komt. Op een vorig verzoek van ons is geen 
reactie gekomen. Tijdens de OV  vergaderingen is echter aangegeven dat het niet opnemen van 
telefoon veelvuldig voorkomt. Graag krijgen we hier wat meer inzicht in. 
De situatie m.b.t. het opnemen van de telefoon is dit schooljaar wel wat veranderd zoals eerder 
in de nieuwsbrief aangegeven.  
Er zijn weinig personen die nog ambulant zijn. Tot 11.00 uur neemt Meneer Andre de telefoon 
op. We verzoeken u de ziekmeldingen en andere berichten voor 8.30 uur en voor 13.30 uur 
door te geven. Indien iedereen lesgeeft is het niet handig dat tijdens de les de telefoon 
voortdurend afgaat. We willen u vragen om tijdens lesuren zo min mogelijk te bellen.  
 
 

Gastles financiële educatie

De week van het geld is van 9 t/m 13 maart 2015. In dat kader ontvangen de leerlingen van 
groep 6-7-en 8. Door kinderen jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor 
financieel zelfredzaamheid op latere leeftijd. Financiële educatie heeft op dit moment geen vast 
plek in het onderwijs. Om leerlingen en basisscholen te helpen hebben de Nederlandse banken 
het programma BANK voor de klas ontwikkeld.  
In de week van het geld geven bankmedewerkers gastlessen op basisscholen in Nederland. Zij 
gebruiken daarbij het educatieve spel Cash Quiz. Dinsdag 11 maart geeft Mevrouw Colinda Fens 
een gastles financiële educatie voor onze leerlingen. Zij is een ouder van onze school en werkt 
op een bank. 
 
 

BVL= Brabants Veiligheids Label : Verkeer

 

                                                                                            
 
 
Het thema van de kalender, dat we deze maand bespreken, is openbaar vervoer. Niet ieder 
kind is bekend met het openbaar vervoer en de regels die er gelden. 
 
Zo zijn er bepaalde afspraken die we met elkaar gemaakt hebben -het instappen bij een halte 
het kopen van een kaartje, maar vooral ook het zich netjes gedragen in de bus, trein, tram of 
metro- die we als vanzelfsprekend aannemen, maar die kinderen nog moeten leren.  
 
U kunt als ouder helpen door eens met uw kinderen gebruik te maken van het openbaar 
vervoer. Benoem de verschillende aspecten en leg uit waarom u wat doet. 
Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook! 

De boodschap is dus: het openbaar vervoer is een leuke en milieuvriendelijke manier 

van reizen. Door je aan de regels te houden blijft het voor iedereen leuk! 

 


