
 

Geachte Ouders/verzorgers, 

 

De eerste 9 weken zitten erop.

De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z’n allen hebben we goed ons best 

gedaan op de leervakken, maar ook de vieringen hebben we goed 

• Allereerst de onthulling van ons nieuwe logo

• Daarna hadden we de openingsviering in de kerk welke erg sfeervol verlopen is.  

Hieronder kunt u de gedichten lezen die de leerlingen zelf gemaakt hebben. De 

liedjes die bij de viering hoorden kunt dmv 

1. Liedje Welkom welkom

2. Liedje: Jij mag er zijn.       

3. Lachen is gezond        
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De eerste 9 weken zitten erop. 

De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z’n allen hebben we goed ons best 

maar ook de vieringen hebben we goed beleefd.

Allereerst de onthulling van ons nieuwe logo 

Daarna hadden we de openingsviering in de kerk welke erg sfeervol verlopen is.  

Hieronder kunt u de gedichten lezen die de leerlingen zelf gemaakt hebben. De 

liedjes die bij de viering hoorden kunt dmv deze linken opzoeken indien u wenst.

Liedje Welkom welkom   http://www.youtube.com/watch?v=t5aJDSXWmhU

      http://www.youtube.com/watch?v=fxf60FrW_eE

      http://www.youtube.com/watch?v=U5TJ5sKo_IM
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De leerlingen en leerkrachten hebben hard gewerkt. Met z’n allen hebben we goed ons best 

beleefd. 

Daarna hadden we de openingsviering in de kerk welke erg sfeervol verlopen is.  

Hieronder kunt u de gedichten lezen die de leerlingen zelf gemaakt hebben. De 

deze linken opzoeken indien u wenst. 

http://www.youtube.com/watch?v=t5aJDSXWmhU 

http://www.youtube.com/watch?v=fxf60FrW_eE 

http://www.youtube.com/watch?v=U5TJ5sKo_IM 



• De Kinderboekenweek zijn we goed gestart met de openingsviering en de 

kukelochtend. Er waren mooie tekeningen gemaakt d.m.v. samenwerking vanuit de 

onderbouw en bovenbouw. 

• Spontane acties zijn er ontstaan zoals het maken van een schoolkrant en op 2 

ochtenden naar school met een wave bord , skeelers  enz. Leuk dat de kinderen zo 

gaan meedenken in het proces. Ook merken we dat met het evalueren van de lessen 

de leerlingen heel goed kunnen gaan aangeven wat al goed gaat en wat minder gaat. 

Ze gaan zichzelf doelen stellen om dit te verbeteren. Dit zijn hele goede 

ontwikkelingen, waar wij als team van bs de Elsenhof trots op zijn. 

• Met onze zieke leerkrachten gaat het gelukkig al wat beter. We hopen dat juffr. 

Dymphy en juffr. Annemiek weer kunnen starten na de vakantie. Meneer Piet en de 

bedrijfsarts gaan een re-integratie plan opzetten, zodat ook meneer Piet weer  in 

november met een verantwoorde opbouw  kan gaan beginnen. Uiteraard zullen we 

zodra we daar iets meer over weten u over berichten.  

• Renovatie bibliotheek: Juffr. Brigitte en een aantal actieve ouders hebben onze 

schoolbibliotheek goed uitgedund. Vanuit de bib bus krijgen we een aantal nieuwe 

boeken. Deze moeten nog wel worden ingevoerd, maar we kunnen binnenkort weer 

gaan genieten van mooie en goede boeken. Hartelijk dank voor de inspanningen en 

succes voor na de vakantie met de werkzaamheden.  

• Zojuist hebben we de voorleeswedstrijd en de afsluiting van de Kinderboekenweek 

gehad. Het was erg spannend. We hadden dit jaar echt vier kanjers: Iris Joosen, Nikki 

Landzaat, Amber van Doorne en Iris Rasenberg .  Het was een moeilijke opgave voor 

de jury die na veel wikken en wegen de winnaar bekend maakte. Dat is geworden: 

Iris Rasenberg. Zij gaat in de Cour onze school vertegenwoordigen 

• De afsluiting van de Kinderboekenweek was een gezellige en vrolijke viering in het 

kader van sportiviteit. Complimenten aan iedereen. 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qNuZrdVJffo 

U kunt de foto’s van de diverse activiteiten volgende week weer op de website bekijken! 

Voor iedereen een hele fijne en verdiende vakantie en tot maandag 21 oktober. 

Team bs de Elsenhof 

 



Blij 
Door Baukje Link, groep 6 

 

Op een avond werd ik heel blij. 

Want mijn vader en moeder zeiden, 

er komt een familielid bij. 

Het was een hond. 

Hij groef gelijk in de grond.  

Mijn hond is erg blij, net zoals mij. 

Net zoals mij. 

 

 

 

Eenzaam 

Door Rikst Akkermans, groep 5 

 

De leeuw is eenzaam. 

De leeuw voelt zich klein. 

Als een leeuw langs loopt lacht iemand hem uit. 

Het is niet leuk als je je eenzaam voelt. 

Heb jij je wel eens eenzaam gevoeld? 

‘Ik wel’ zei de leeuw.  

De leeuw gaat naar zijn moeder. 

Zijn moeder troost hem. 

De leeuw dacht, ‘Ik ben stoer!’ 

 

 

 



Verdrietig 

 

Door Yente van Rijthoven, groep 7 

 

Ik ben verdrietig en alleen. 

Niemand anders om mij heen. 

Ik sluit mijn ogen en zie haar dan. 

Ik wou haar bellen, 

maar ik wist niet of dat kan. 

Mijn ogen stroomden over. 

Het deed zo’n pijn. 

En ik was nog zo klein. 

Ik herken haar niet meer. 

Ik probeer sterk te blijven. 

Maar dat lukt niet elke keer! 

 

 

 

Blij 

Door Lars Prinse, groep 8 

 

Als je thuis bent, ben je blij 

Als je je familie ziet, word je blij 

Nooit boos, maar blij 

 

Als je ergens naar toe gaat,  

ben je erg blij 

Als je geslaagd bent, ben je blij 

Voel je je fijn, dan ben je blij 

Wees jezelf, dan hoor je erbij 

Dan ben jij blij en ik, en nee,  

iedereen is blij! 



 

Emoties 

 

Door Joelle Jongerius, groep 8 

Ik ben blij,  

blij omdat ik vandaag een leuke dag heb gehad. 

Maar ik ben ook gelukkig,  

gelukkig omdat ik lieve vrienden en familie heb die altijd voor me klaar staan. 

 

Maar dat is nog niet alles. 

Want ik ben ook boos,  

boos op de mensen die ruzie maken of soms nog erger, 

oorlog voeren terwijl het soms niet eens ergens over gaat. 

 

Daarom ben ik ook verdrietig, 

omdat er kinderen het slachtoffer zijn van zo’n stomme ruzie of oorlog. 

Zij voelen, dag in dag uit, angst.  

Angst over hun toekomst, 

of ze die eigenlijk wel hebben. 

Ik hoop dat er over tien jaar of honderd of misschien wel duizend, 

iemand zal zijn die de angst en het verdriet en de boosheid in de prullenbak zal 

gooien. 

 

Dan zijn alleen blij en gelukkig nog over. 

En zo moet het zijn. 

Een wereld vol blije en gelukkige mensen. 

 

 


