
 

  

De zesde nieuwsbrief kunt u weer inzien.

Deze kunt u ook lezen op onze nieuwe website

 

Onderwerpen zijn: 

 

• Foto’s op de website 

• Terugblik februari 

• Opa en Oma middag 3 april

• Herinnering!! Informatie avond kansrijke combinatiegroepen

• Schoolplein verder op geknapt

• Cultuur. 

• BVL :  Minder snel in de wijk.

 

 

DATA ACTIVITEITEN:  
Deze staan op de kalender. 

Bij de totstandkoming van de kalender 

Bekijk voor de meest actuele data onze website! 

 

 

 

FOTO’S OP DE WEBSITE: 

•    kukelochtend 

• schaatsmiddag 

• Carnavalsviering. 
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TERUGBLIK FEBRUARI: 
 

We maken met elkaar ons motto meer dan waar; 

 

• Groep 8 heeft samen met juffr. Heidi, meneer Piet en juffr. Irene zich voorbereid om rustig en 

met zelfvertrouwen de driedagen eind cito te trotseren. We zijn trots op groep 8. Ze hebben 

hard gewerkt en goed hun best gedaan! We verwachten in de week van 10 maart de 

resultaten. 

• Kukelochtend : op 19 februari hebben een aantal leerlingen, ouders en leerkrachten zich weer 

ingezet om mooie kunstwerken te maken. Dit keer in de stijl van Pablo Picasso. Na de vakantie 

zullen we u hier verder over berichten. U kunt al een idee krijgen als u naar de foto’s kijkt op 

de website.  

• Donderdag middag 27 februari was het weer super sportief en gezellig met groep 5-6-7-8 

Zij bezochten de schaatsbaan in Breda. Een activiteit welke we zeker ieder jaar moeten blijven 

doen!! 

• Vrijdag 28 februari was het weer zover. De aftrap is gegeven voor een gezellige carnaval. 

We begonnen met een spetterend optreden door alle kinderen van de Elsenhof. 

Daarna was er tijd voor het carnavals-spelletjes-circuit en het bezoek van prins Knilles met de 

raad van elf . Zij installeerden de jeugdraad en na het optreden van Net echt (de winnaars van 

het blere-festival) was het carnaval van Wagenberg officieel geopend.  

BEDANKT !! 

De carnavalsvereniging, maar natuurlijk ook alle ouders en leerkrachten die aan deze 

activiteiten hun bijdrage hebben geleverd. Het was weer super geregeld. 

 

 

DE OPA EN OMA MIDDAG OP 3 APRIL GAAT DOOR! 

 

We hebben verschillende keren een oproep geplaatst en zijn blij dat we 75 opa en oma’s 

mogen verwelkomen op deze middag. Diegene die zich opgeven hebben ontvangen over twee 

weken een officiële uitnodiging. Helaas is het niet meer mogelijk om de opa’s en oma’s alsnog 

op te geven. De aula zal aardig vol zitten en de leerlingen moeten daar natuurlijk ook nog bij 

passen. Mocht het zowel voor de opa’s en oma’s als voor de leerlingen als succes worden 

ervaren dan kunnen we volgend schooljaar dit eens herhalen en de andere opa’s en oma’s in 

de gelegenheid stellen alsnog zich op te geven voor een 2e bijeenkomst. 

 

Samen met de dorpsraad en de GGD West-Brabant is het idee ontstaan om een middag voor 

opa’s en oma’s te organiseren. Opa’s en oma’s zijn in deze tijd ook vaak bij de opvoeding van 

onze leerlingen betrokken. Zij passen regelmatig op hun kleinkinderen. 

Wij willen hen een fijne middag aanbieden.  

De kleinkinderen en de school staan daarin centraal. 

We bieden een gezellig programma afgewisseld met informatie van de GGD over voeding, 

beweging en de social media ( computer, telefoontjes, facebook ) waar kinderen gebruik van 

maken. 

 

 

Het doel van de bijeenkomst is:  

Opa’s en oma’s tools in handen gegeven hoe ze op een gezellige verantwoorde wijze met hun 

kleinkinderen om kunnen gaan door de informatie van de GGD. Informatie geven over onze 



 

 

school “de Elsenhof.” Uiteraard is er een kopje koffie. Leerlingen die helaas geen opa of oma 

meer hebben mogen iemand anders vragen om te komen. Bijv. de buren of de oppas. 

 

Opzet programma:  

Donderdagmiddag 3 april 2014 

- Ontvangst in de aula met welkomstwoord, koffie/ thee en iets lekkers 

- Optredens van kinderen over bovenstaande thema’s afgewisseld met korte informatie 

ronde door GGD deskundige. 

- Rondleiding door de school: opa’s en oma’s bezoeken de groepen van hun 

kleinkinderen. 

- Afsluiting. 

 

 

HERINNERING!! 

INFORMATIE AVOND KANSRIJKE COMBINATIEGROEPEN. 

Dinsdag 11 maart as. om  19.30 uur bent u van harte uitgenodigd voor een informatieavond. 

Zoals we u al eerder meldden is het team zich aan het scholen voor kansrijke 

combinatiegroepen. Het afnemend aantal leerlingen zorgt ervoor dat we gaan inkrimpen.  

Dit betekent niet alleen minder leerlingen, maar daaraan gekoppeld ook minder 

formatieplaatsen. De bekostiging, die we van het ministerie ontvangen, is niet voldoende om 

met het huidige aantal leerkrachten verder te gaan. We hebben dit een jaar extra kunnen 

uitstellen, maar nu moeten we komend schooljaar met minder leerkrachten de groepen gaan 

bemensen.  

Gelukkig kunnen onze boventallige leerkrachten volgend schooljaar wel hun werkzaamheden 

voortzetten bij onze collega scholen.  

Het bovenstaande betekent dat we een aantal combinatiegroepen moeten gaan formeren. 

Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw. 

Er zijn in het land veel scholen ons voorgegaan in het werken met combinatie klassen. We 

willen leren van de ervaringen, waar goede resultaten zijn behaald en daarom zijn we gestart 

met scholing aansluitend bij onze huidige onderwijsontwikkelingen. 

De leerkrachten van groep 1-2-3 m.b.t. combinatiegroep 2-3 

De leerkrachten van groep 4-5-6-7-8 voor kansrijke combinatiegroepen. 

Volgend schooljaar zullen we ook in deze groep combinatiegroepen moeten gaan formeren. 

Natuurlijk willen we u op laten zien hoe de werkwijze in de combinatieklassen georganiseerd 

kan worden.  

Vandaar dat we u tijdig op de hoogte willen stellen wat dit gaat betekenen voor u en uw kind. 

U kunt d.m.v. filmopnamen zien hoe het werken in een groep 2-3 en andere groepen verloopt. 

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder beelden heeft zodat u het proces kunt volgen. 

Uiteraard kunt u ook terecht met uw vragen. 

Mevr. Anne van Bijnen van BCO onderwijsadvies zal deze avond met ons verzorgen. Zij heeft 

zelf gewerkt in groep 2-3 en begeleidt scholen met de invoering van kansrijke 

combinatiegroepen. We hopen u dinsdag 11 maart om 19.30 uur te mogen verwelkomen met 

een kopje koffie of thee. 

Mocht u zich niet hebben opgegeven mail ons dan voor 11 maart dat u aanwezig wilt zijn. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SPEELPLEIN VERDER OPGEKNAPT!!! 
 

De ondernemers en tevens ouders van leerlingen van onze school nl: 

Acacia –Robinia duurzame speeltoestellen en Boerderijwinkel en Recreatieboerderij Johan en 

Carolien stemmen aardig op elkaar af wat de werkzaamheden betrft. 

Twee weken gelden bracht Johan Halters van Boerderijwinkel en Recreatieboerderij weer een 

volle kar wit  zand. Dit maal voor het bijvullen van de zandbak. Helaas kon er niet alles direct 

in geleegd worden. Dit was echter voor onze leerlingen geen bezwaar. Maar wat al te graag 

pakkten ze de scheppen in de pauze en gingen verwoed aan de slag om alles wat er naast lag 

in de zandbak te scheppen. Groot en klein was aan het werk. Inmiddels ligt er alles in ,maar 

moet het nog wat afgevlakt worden. 

Donderdag kwamen er weer twee monteurs van Acacia –Robinia. Dit maal niet om iets op te 

knappen maar om nieuwe toestellen te plaatsen.We kregn een nieuwe schommel en een duikelrek 

aangeboden van de fam Gorissen. Echt te gek!!! Deze carnavalsweek moet het geheel nog wat 

uitharden,maar als we weer naar school komen kunnen we weer heerlijk spelen. 

Donderdag en vrijdag worden er twee bomen verwijderd en de bestrating onder de bomen 

aangepast. Door wortelopdruk zijn de tegels omhoog gedrukt. 

Het kan zijn dat het geheel niet volledig klaar komt. We zullen dan dat gedeelte van het 

schoolplein afzetten en  nog een paar dagen geduld moeten hebben. 

We zoeken nog een afdoende middel om het zand op zijn plaats te houden. We merken dat er 

met wind toch veel op de speelplaats terecht komt. We denken aan een lage afzetting met 

daarop bijv. een zitgedeelte . Dan is het ook een functionele afzetting. Heeft u suggesties of 

wellicht materialen beschikbaar laat het ons weten. 

Over twee weken hoort u verder of de werkzaamheden afgerond zijn. 

 

Fa Acacia –Robiniaspeeltoestellen, Boerderijwinkel en Recreatieboerderij Johan en Carolien  

 en  fa. Rasenberg ook nu weer ontzettend bedankt!!!! 

 

 

CULTUUR. 

 

U ontvangt binnenkort meer informatie over de kukelochtend. 

Tevens hebben we deze maand een aantal KUNSTBALIE projecten.  

Het betreft: 

Groep 1-2       met“Panama”   t/m 24 maart 

Groep 3-4     de gulle boom                 t/m 6 april 

Groep 5-6     muziek   28 maart 

 

We melden via de mail als de informatie op de website staat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
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 

 
  

Onderwerp 
 

‘Minder snel in de wijk’ 

.

 
  

 

 

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. Toch zullen zij zich -op voor medeweggebruikers vaak 

onverwachte momenten- op straat begeven. Bijvoorbeeld om achter een bal aan te rennen of om 

over te steken. Dan schiet een kind ineens tussen twee geparkeerde auto’s uit, tot schrik van een 

voorbijrijdende automobilist. 

 

Niet voor niets is er een campagne van de overheid om automobilisten te wijzen op het gevaar 

van hard rijden in de wijk. Hierin wordt gewezen op ons rijgedrag. We doen het allemaal weleens: 

net iets harder rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen. 

En soms onbewust, omdat onze gedachten afdwalen en we even niet opletten.  

 

Niet alleen in uw rol als automobilist, maar ook als ouder kunt u rekening houden met het 

onvoorspelbare gedrag van kinderen. Wijs bijvoorbeeld veilige speelplekken aan en vertel op 

welke plaatsen uw kind het beste kan oversteken. Op www.schoolopseef.nl vindt u een film over 

oversteken tussen geparkeerde auto’s. 

 

De boodschap is dus: wees bewust van je eigen snelheid en van de 

onvoorspelbaarheid van kinderen in het verkeer! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Annemiek de Bont 

Hennie van Groezen  

Verkeer coördinatoren BVL 

 

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. 
 


