
 
 

  

           NIEUWSBRIEF  3 
             November-december 2016-2017 

 

Data activiteiten  Oktober /november 2016

 
24 t/m 28 oktober 2016     Herfstvakantie 
01 november  2016     Bezoek dierenarts groep 7 
02 november  2016     Museumschatjes groep 6-7 Tilburg 
04 november 2016     Museumschatjes groep 5-6 Werkendam  

SKOD + klas  
werkgroep communicatie  
Terugkomavond gr.8  19.00-20.00 

09 november 2016     8+ klas en doeklas  
11 november  2016     SKOD + klas 
       Vormsel leerlingen groep 8  
Week 14-18 november 2016    Toetsweek groep 8 
15 november   2016     MR 
17 november  2016     Museumschatjes groep 8 Etten-Leur 
17 november 2016     Mad science workshop 
18 november  2016     SKOD + klas 
22 november 2016     Ouderraad 

GMR 
23 november 2016     8+ klas en doeklas  
24 november  2016     Mad science workshop 
25 november 2016     SKOD + klas 
28 november 2016     2e ontruimingsoefening 
01 december 2016     Mad science workshop 
05 december 2016     Sinterklaasviering 
       Studiemiddag  leerlingen vrij middag 
07 december 2016      Rapport gr. 3-8 
08 december 2016      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 1-8  
08 december 2016     Mad science workshop 
09 december 2016     SKOD + klas 
11 december 2016     Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  
       Knutselen voor kerst 
12 december 2016      Oudergesprekken 15 minuten ouders gr. 1-8  
13 december 2016     8+ klas en doeklas  
15 december 2016     Mad science workshop 
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16 december 2016     SKOD + klas 
21 december 2016      kerstviering 
22 december 2016     Mad science workshop 
24 dec t/m 8 januari 2017     kerstvakantie 
24 december      kerstviering kerk 
25 december 2016     Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  
 

Workshop Mad science  

Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science

 

Op  7-10-2016  heeft onze gekke professor een Mad Science show verzorgd op De Elsenhof - Wagenberg. 
Hopelijk hebben de kinderen en de leerkrachten ervan genoten en is iedereen weer een stukje slimmer de 
zaal uitgegaan. Op dit moment zijn er  17  aanmeldingen.  Top! 
De cursus kan al doorgaan bij 15 aanmeldingen, de groep zit vol bij 24 aanmeldingen. 
 
De inschrijftermijn loopt nog tot en met: 3-11-2016 
 
Data van de cursus: 

 Donderdag 17-11-2016   Donderdag 24-11-2016 
 Donderdag 01-12-2016  Donderdag 08-12-2016 
 Donderdag 15-12-2016  Donderdag 22-12-2016 

Tijdstip: 15.45 tot 16.45 
 
Inschrijven kan via http://nederland.madscience.org 
Deelname kost € 69,50 per kind.  
 
 

Engelien van Dongen:  onze flexpoler

 
Mijn naam is Engelien van Dongen. Sinds 1 juli ben ik benoemd in de Flexpool van SKOD, dat betekent dat ik 
ingezet word op de scholen in Made, Wagenberg en Terheijden als een leerkracht afwezig is, bv. door ziekte. 
Iedere medewerker van de Flexpool wordt aan een stamschool gekoppeld, de school waar je als eerste 
ingezet wordt. Voor mij is dat de Elsenhof. 
In een aantal groepen mocht ik reeds vervangen.  
Ik ben woonachtig in Wagenberg, op de grens van Made. Dit is de reden dat wij actief zijn in Made en onze 
vier kinderen ook daar de basisschool doorlopen hebben. 
Mijn eerste indruk van de Elsenhof is dat het een gezellige school is met enthousiaste leerkrachten en 
leerlingen, die mij hartelijk hebben ontvangen en erg behulpzaam zijn om mijn draai te vinden. 
 

Inzameling Kleding en bonnetjes Johan en Carolien 

Denkt u nog aan onze extra inkomsten die we verkrijgen door kleding in te zamelen en de kassabonnen van 
Johan en Carolien.  
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!!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!  
 

http://nederland.madscience.org/


Kinderboekenweek “voor altijd jong” 

 

 
 
Bij de opening van de Kinderboekenweek konden de leerlingen genieten van oma Appletaart en opa Klok. 
Na het toneelstuk werd de Kinderboekenweek geopend met zang en dans op het liedje voor altijd jong. 
 
Het project van Oma Appeltaart en opa Klok is vol belangstelling gevolgd. Nicolle Bogers van de 
talentenvlinder uit Hooge Zwaluwe heeft dit project verzorgt en alle mooie materialen beschikbaar gesteld. 
Ze heeft ook alle mooie kleding gemaakt. 
 

                 
 



In de diverse groepen heeft men leuke activiteiten rondom dit thema uitgevoerd. De groep 4 t/m 8 zijn gaan 
kukelen en binnenkort ziet u het resultaat in de posterramen . Zij hebben zich gefotografeerd in vier thema’s 
: als baby, jong, middelbaar en oud. Met allerlei attributen die ze meebrachten van thuis hebben ze deze 
verschillende leeftijdsfasen beeld gebracht.  
Er werden ouderwetse reclameborden gemaakt.  

 

 
            
   
 
 
 
 
 



Opa Kees, onze oud directeur, kwam in de groepen voorlezen in het kader van duurzaamheid.  
 

 
 
Wethouder Hans Kuijpers deed dat bij Johan en Carolien voor groep 6-7.  
Johan en Carolien zijn genomineerd voor een duurzame duim. We hopen natuurlijk dat zij die prijs gaan 
winnen.  
 

 

Pannenkoekenfeest als afsluiting Kinderboekenweek!  
Alle hulpouders en opa's en oma's ontzettend bedankt! Het was erg gezellig in ons restaurant.  

 



     
 

 
 

Voorleeswedstrijd. 

Er deden maar liefst 15 kinderen uit de groepen 7 en 8 mee aan de voorrondes van de voorleeswedstrijd.  
Hieruit werden 4 winnaars gekozen:   Elodie & Lalou uit groep 7,    Mila & Nora uit groep 8 
Vrijdag 21 oktober mochten zij in de aula voorlezen voor alle kinderen van groep 4 t/m. 8 
Wat deden ze het goed! Uiteindelijk is er 1 winnaar gekozen door de jury: Juf Annemiek, juf Henny & juf 
Rieki. De winnares van de Elsenhof is dit jaar geworden: Nora!  
Wij wensen Nora veel succes bij de volgende ronde!  

 

 
 
 



 

Openingsviering  

 

 
 

Het verhaal van de wondersteen werd uitgebeeld door de leerlingen van groep 8.In dit verhaal stond centraal 
dat je met elkaar heel veel kunt bereiken. Een vreemdeling zorgde ervoor dat de arme mensen uit een dorpje 
met elkaar toch een lekkere soep konden maken. Iedereen had wel iets wat men kon delen en daardoor  had 
men allen te eten. 
Onze leerlingen gaan het positieve jaar in en hebben een mooie boomschijf versierd . Deze hangen in de aula 
en herinneren er ons aan dat we met elkaar er een mooi positief schooljaar van gaan maken. Iedere leerling 
is gekoppeld aan een maatje en zo gingen we ook weer terug naar school  

                                                                         
 

                                              

Excursie natuurpark 

 
De groepen 1-2 en 2-3 hebben het kabouterpad gelopen 13 oktober  in het natuurpark in Made. Onder 
begeleiding van een aantal ouders volgden ze in groepen de route die de kabouters aangeven. Iedere 
kabouter had een opdracht voor de leerlingen. Met de bus er naar toe was ook al een feest! 



              
 
 

Verkeer BVL:     Brabants Veiligheid Label 

 
Een grote vrachtwagen die -al piepend- achteruit komt rijden of een voorbijrazende 
ambulance, het zijn onverwachte situaties waar kinderen in het verkeer mee te maken 
kunnen krijgen. Een kind reageert dan vaak onvoorspelbaar. Het kan schrikken en ineens 
remmen, of juist hard rennend nog proberen over te steken. 
Daarnaast zijn kinderen zich over het algemeen niet bewust van de gevaren dichtbij een 
vrachtwagen. Zij zien zelf de auto en gaan er vanuit dat de chauffeur hen daardoor ook gezien heeft. Dode 
hoeken zijn die plekken rond een voertuig die de chauffeur vanuit het voertuig niet kan zien. Ze worden ook 
wel blinde hoeken genoemd. Een dode hoek kan tot levensgevaarlijke situaties leiden. 
 

 
Voor volwassenen is het belangrijk dat zij rekening houden met het onvoorspelbare gedrag van kinderen. 
Blijf rustig tegen uw kind praten en geef concrete aanwijzingen als: “Ga op de stoep staan.”  
Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/hoe-blijf-ik-
als-fietser-uit-de-dode-hoek-van-een-vrachtwagen staat met illustraties uitgelegd wat de dode hoek is. U 
kunt dit aan uw kind uitleggen. 
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. 

 

Fijne  Vakantie  

De boodschap is dus:  
blijf als het kan uit de buurt van grote wagens, en vooral: blijf uit de dode hoek! 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/hoe-blijf-ik-als-fietser-uit-de-dode-hoek-van-een-vrachtwagen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/vraag-en-antwoord/hoe-blijf-ik-als-fietser-uit-de-dode-hoek-van-een-vrachtwagen
http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender

