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MUSEUMSCHATJES: 
De groepen 5 t/m 8 doen mee aan museumschatjes in de maand oktober t/m half november kunnen 
alle scholen in Brabant gratis naar een museum. 
Groep 8 gaat naar Eindhoven naar het Daf museum op 5 november   
Groep 7 gaat naar Breda naar het Museum of the Image op 6 november 
Groep 6 bezoekt het Natuurmuseum in Tilburg op 8 november. 
Groep 5  bezoekt kasteel Heeswijk  op 3 oktober. 
 
SCHOOLGIDS: 
De schoolgids staat weer op de website en kunt u hem online bekijken op www.elsenhof.nl.   
 

WEBSITE: 

Er wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp van de website. Totdat deze in de lucht is zullen we de 

huidige website voorzien  van kleine berichten. Een uitgebreide aanpassing passen we later toe. Het 

is dus niet geheel actueel wat u te zien krijgt. Zodra de nieuwe uitvoering er is laten we dat  u 

natuurlijk weten via de mail.   

SKOD PLUSKLASSEN GROEPEN  4 t/m 7 
  
Na de herfstvakantie van 2013 gaan de SKOD Plusklassen weer van start. Ook dit schooljaar werken 
we met 2 groepen: één groep voor leerlingen uit groepen 4 en 5 en één groep voor leerlingen uit de 
groepen 6 en 7. Afgelopen tijd zijn een aantal leerlingen gescreend en daardoor wel of niet 
toegelaten tot de Plusklas. 
We werken in 3 perioden van ieder 7 weken. Per periode werken er 2 tot 3 vakdocenten mee. Na 
iedere periode ontvangen ouders en SKOD collega's een verslag van de gegeven lessen. Wekelijks 
ontvangen ouders en betreffende leerkrachten een huiswerkmailtje. Zo proberen we iedereen goed 
op de hoogte te houden. In de toekomst hopen we een link te krijgen op de website van het SKOD 
voor nog meer bekendheid. 
Nieuw dit jaar is de algemene informatie avond voor ouders van de leerlingen die gaan deelnemen. 
Deze avond wordt gehouden op donderdag 10 oktober 2013 op basisschool de Stuifhoek in Made. 
Daar vinden de Plusklasbijeenkomsten ook plaats. Ouders krijgen allemaal nog een uitnodiging 
hiervoor. Ook nieuw zijn de ouderavonden. Deze staan voor april 2014 gepland. 
De 8+ klas op het Dongemond College in Made start kort voor de herfstvakantie. Ook daar gaan een 
aantal SKOD leerlingen naar toe. Ouders en leerlingen krijgen z.s.m. bericht hierover van het 
Dongemond College. Dat zal gebeuren door mevrouw Marlies Zwagemaker. 
  
Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen neemt u 
dan gerust contact met ondergetekende op. 
  
Groet, 
Lieke Lotstra, mentor/coördinator SKOD Plusklassen 
lieke@elsenhof.nl 
 

KINDERBOEKENWEEK 

In de volgende nieuwsbrief ontvangt u hierover wat meer informatie. 

 Het thema is “klaar voor de start”  

http://www.elsenhof.nl/
mailto:lieke@elsenhof.nl


UITNODIGING OPENINGSVIERING 

BS. DE ELSENHOF 

 

WOENSDAG 25  SEPTEMBER 2012  11.30 UUR- 12.05 UUR  IN DE GUMMARISKERK  

                             VINDT ONZE OPENINGSVIERING PLAATS. 

                 U BENT DAARBIJ VAN HARTE WELKOM. 

De viering staat in het teken van het gevoelige jaar. 
Al een aantal jaren werken we samen met de districtkatecheet aan de trialoogschool.. 
We streven naar een school die in trialoog met elkaar werkt. Ouders, leerlingen en team. 
In een cyclus van 4 jaren willen we in verbondenheid werken aan de ontwikkeling van een positieve, 
gevoelige en vrije levenshouding. Ieder jaar staat een thema centraal. Vorig schooljaren  hebben we 
ons gericht op het jaar van verbondenheid  en het positieve jaar.  
Dit schooljaar  staat het gevoelige  schooljaar centraal. 
Helaas zijn door bezuinigen de begeleiding van de districtkatecheet gestopt. We willen toch als team 
de cyclus verder afmaken en werken aan onze identiteit. 
 

 

 

U BENT  DUS VAN HARTE WELKOM BIJ ONZE OPENINGSVIERING “HET GEVOELIGE JAAR”. 

                                 

      

                   BLIJ                      Boos                   Verdrietig            Gelukkig                     Eenzaam  

 

BEHOEFTEPEILING VOORSCHOOLSE OPVANG  BSO HOFPLEINTJE 
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Kinderopvang ESKADEE biedt in onze school De Elsenhof, voor de peuters peuterarrangementen aan 
in PSG Brakkensoos en voor de schoolgaande kinderen  tussenschoolse opvang en naschoolse opvang 
bij BSO Hofpleintje, mogelijk kunnen we dit aanbod uit gaan breiden met voorschoolse opvang. 
Behoeftepeiling voorschoolse opvang 

Een aantal ouders heeft interesse getoond  in voorschoolse opvang met ontbijtservice.  
Als we 5 kinderen mogen verwelkomen openen we graag onze deuren vanaf 07.30 uur. Daarom 
houden we deze behoeftepeiling naar voorschoolse opvang peiling onder ouders. 
Wat biedt de voorschoolse opvang (? 

U kunt uw kind vanaf 07.30 uur naar de voorschoolse opvang  bij BSO Hofpleintje brengen. Uw kind 

kan ook gebruik maken van onze gratis ontbijtservice. De pedagogisch medewerker brengt uw kind 

naar de klas om 08.30 uur. Op deze manier kunt u als ouder met een gerust hart ‘s ochtends naar uw 

werk en scheelt het u misschien een hoop gehaast op de vroege ochtend. ESKADEE speelt graag in op 

de opvangvraag van ouders. Wij hopen natuurlijk binnenkort de VSO te kunnen openen voor uw 

kinderen.  

Kosten: De kosten voor VSO zijn € 6,78 bruto  

(prijzen 2013) per keer per kind.  

Dit is een brutoprijs, hoeveel  

kinderopvangtoeslag u terugontvangt 

is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Meer weten?  

 Surf naar www.eskadee.nl voor meer info over onze opvangmogelijkheden.    

Interesse?       Stuur een e-mailbericht naar  S.deleeuw@eskadee.nl of loop even langs 

BSO Hofpleintje en geef het af aan een van onze pedagogisch medewerksters. 

 

Ik heb interesse in voorschoolse opvang  van 7.30 – 8.30 uur op de dagen: 

o maandagochtend 
o dinsdagochtend 
o woensdagochtend 
o donderdagochtend 
o vrijdagochtend 

Ik heb interesse in voorschoolse opvang: 

o tijdens de 40 schoolweken 
o tijdens de 40 schoolweken én in schoolvakanties tot  

13.00 uur (op andere BSO vestiging) 

Naam  _________________________________________________________ 

Kinderen in groep: _______________________________________________ 

Adres:  ___________________________________________________ 

E-mail:_________________________________________________________ 

 

Graag retourneren voor 30 september 2013. Wij koppelen t.z.t. de resultaten terug. 

 

Kom je spelen bij BSO Hofpleintje? 

 

http://www.eskadee.nl/
mailto:S.deleeuw@eskadee.nl


Schoolmaatschappelijk werk denkt mee! 

 

Slaapproblemen! 

 
Slaap is een van de meest belangrijke factoren voor uw kind om gedurende de dag te 
kunnen functioneren. Een gebrek aan slaap zal uiteindelijk leiden tot een gebrek aan 
concentratie, vergeetachtigheid en irritatie. Het is wetenschappelijk bewezen dat de 

juiste hoeveelheid slaap net zo belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind als gezond 
eten en bewegen. Kinderen tussen 3 en 12 jaar hebben gemiddeld 10-12 uur slaap nodig 
per nacht. 
 
Richtlijnen hoe om te gaan met slaapproblemen bij kinderen: 

 Stel ten eerste een vaste bedtijd in. Zo stemt je kind ook zijn biologische klok op dat uur 
af. Probeer dat uur ook erg consequent aan te houden, laat zo weinig mogelijk 
uitzonderingen toe.  

 Breng de tijd voor het slapengaan in kalmte door. Dat maakt je kind rustig. Geen wilde 
spelletjes dus. Lees liever een verhaal voor of geef je kind een rustgevend bad.  

 Kondig op tijd aan dat het bijna bedtijd is. Zo kan je zoon of dochter zich voorbereiden.  
 Is je kind angstig, bijvoorbeeld na een spannende film, probeer het dan op andere 

gedachten te brengen door nog wat te praten. Vermijd tv en pc sowieso vlak voor het 
slapengaan. Een nachtlampje of de deur op een kier zetten, kan ook altijd helpen om 
angstige kinderen te kalmeren.  

 Gun je kind een knuffelbeer, dat maakt dat hij zich veiliger voelt.  
 Spreek (1-2 uur voor het slapen) kort de leuke dingen van de dag door. Wat is er allemaal 

goed gegaan en waar bent u trots op. Dit versterkt het zelfvertrouwen en het gevoel van 
eigenwaarde. 

 Verlaat de kamer van je kind als hij of zij nog wakker is. Het kan immers problemen 
opleveren als je er een gewoonte van maakt in de kamer te blijven tot het slaapt. Beloof 
het kind, indien nodig, dat je een oogje in het zeil houdt gedurende de nacht.  

 Zorg ervoor dat je kind zo weinig mogelijk redenen heeft om opnieuw uit bed te komen. 
Bied het nog iets te drinken aan, doe nog een laatste plasje, enzovoort. Maak je kind 
duidelijk dat, eens in bed, hij of zij er niet meer uit mag komen.  

 Komt je kind toch weer uit bed, laat hem of haar dan merken dat je dat niet op prijs stelt. 
Maak je echter niet te kwaad, zodat bij het kind geen adrenaline verwekt wordt. Dat geeft 
het immers weer energie en zo kan het nog langer duren tot het slaapt. Spreek dus 
zachtjes en dim de lichten. Laat duidelijk aan het kind merken dat de dag voorbij is en dat 
er nu echt niets meer te beleven valt.  

 Stel ook een uur in om op te staan. Dat verbetert het slaapritme helemaal. Spreek ook af 
met het kind dat het niet eerder het bed uit komt.  

 Als je kind honger krijgt ’s nachts, kan dat zijn omdat het avondmaal te vroeg valt. Later 
eten of je kind nog een toetje geven voor het slapengaan, kan een remedie zijn.  

Wat als het kind echt slaapproblemen heeft?  
In de meeste gevallen wil een kind alleen maar wat aandacht trekken of gewoon testen hoever hij 
of zij kan gaan door problemen te maken van de bedtijd. Toch kunnen zich soms ook echt 
problemen voordoen bij de slaap van een kind. Als je kind er overdag oververmoeid bij loopt, is er 
een teken aan de wand. Kijk of de vermoeidheid overdag blijft aanhouden en stap indien nodig 
naar een arts. Ook kunt u het schoolmaatschappelijk werk benaderen om met u mee te denken. 
U kunt in dit geval contact opnemen met Ivo van Groesen van Trema Welzijn B.V.  

Mailadres: ivo.van.groesen@trema.org 
 
 
 
 

mailto:ivo.van.groesen@trema.org


 
 
 


