
 
 

  

           NIEUWSBRIEF  4 
             December en Januari 2016-2017 

 

Data activiteiten  December 2016 / Januari 2017

 
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 
16 december 2016     SKOD + klas 
21 december 2016      kerstviering 
22 december 2016     Mad science workshop 
24 december      kerstviering kerk 
25 december 2016     Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  
24 dec t/m 8 januari 2017     Kerstvakantie 
Week  9 t/m 13 januari 2017    Hoofdluiscontrole  
11 januari 2017      8+ klas en doeklas  
13 januari 2017      SKOD plusklas  
16 januari 2017      Oudergesprekken  groep 8 
17 januari 2017      MR 
19 januari 2017      Oudergesprekken  groep 8 
20 januari 2017      SKOD plusklas  
Week 23 jan t/m 10 febr 2017    Toetsweken 
23 januari 2017      Ouderraadvergadering 
24 januari 2017      GMR 
25 januari 2017      8+ klas en doeklas  
27 januari 2017      SKOD + klas 
01 februari 2017     8+ klas en doeklas  
03 februari 2017     SKOD + klas  
05 februari 2017      Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk 
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Terugblik Sinterklaasviering 

 

 
 

Het was weer een hele consternatie op bs de Elsenhof. Alle kinderen zaten klaar in de aula om de Sint 
met zijn gezelschap te verwelkomen. Na luid zingen kwamen die Pieten overstuur binnen met de staf 
van de Sint………….Maar zonder de Sint. De pieten waren hem kwijt. Hoe moest dat nu verder?? 
De kinderen hadden wel een idee. Thijs vertelde dat we op school een slaapkamer hadden voor de 
Sint, waar hij af en toe weleens even ging rusten. De kinderen hadden daar al een zijn slaapmuts 
gezien en er stond in de slaapkamer een half koud kopje koffie en een keer lag er zelfs zijn boek. 
Misschien dat de Sint daar weer was.  
Hij had immers al een keer geskypet. Hij vertelde toen dat veel pieten verkouden waren en dat hij zo 
slecht kon slapen van al dat gehoest. Of hij eens op de Elsenhof mocht komen slapen. 
Een paar kinderen gingen met de pieten naar de slaapkamer en jawel hoor daar lag de Sint lekker een 
beetje te snurken. Omdat het bed op wieltjes stond reden de pieten Sint met bed en al naar de aula. 
Sint lag heerlijk te slapen met zijn slaapmuts op en met blote voeten!! Met z’n allen zongen we 
zachtjes de Sint wakker. Die was heerlijk uitgerust en kon samen met alle kinderen van de Elsenhof aan 
de ochtend gymnastiek beginnen en daarna aan het feest, want dat werd het voor iedereen.  
Sint startte in de speelzaal met een bezoek aan de peuters en groep 1. Daarna kwamen groep 2 en 3 
en als laatste groep 4 en 5. De groepen 6-7-8 hadden voor elkaar surprises gemaakt, maar ook daar 
kwam de Sint nog kijken om te zien wat voor mooie dingen er allemaal gemaakt waren. Het was weer 
heel gezellig samen met de Sint en de pieten. De commissieleden van onze oudervereniging hebben 
hen goed ondersteund en de verhaallijn was schitterend. Hartelijk iedereen voor de geweldige inzet! 
 

 

 



Terugblik de aanloop naar 5 december  

 
Taart bakken voor Wellespiet groep 6-7 

 
 
Groep 1-2 

            
 
 



 
Groep 5-6       Het slaapkamer voor Sint 

       
 
                                                                      Groep  2-3                                                                                                         

                          
 
 

Klasbord tips. 

 
Soms kunnen ouders geen berichten ontvangen op klasbord. Mocht dit bij u ook zo zijn dan kunt u een 
aantal opties proberen: 
 
1. Controleer het geheugen van uw telefoon. Wellicht zit deze vol en kunnen er geen nieuwe berichten 
meer geladen worden. 
2. Update de app 
3. Log uit en log vervolgens opnieuw in.  
4. verwijder de app van uw telefoon en instaleer deze opnieuw. 
 
Mocht het na deze opties nog steeds niet lukken, dan kunt u gerust even na schooltijd binnenlopen bij 
de leerkracht van uw kind. Zij zullen dan even met u mee kijken. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Schaken 

 
De leerlingen van groep 7-8 zijn weer fanatiek aan het schaken. 

 

 
 
 

Museumschatjes 

 
 
 

Museumschatjes groep 5-6 Werkendam Biesboschmuseum 
 

                     
 



Museumschatjes groep 7-8  Drukkerijmuseum Etten-Leur 
 

    
 
        

 
 
 

 

Oproep :    speelgoed

 
Mocht u de speelgoedkasten thuis wat leger willen maken zo na Sinterklaas , dan kunnen we voor het 
overblijven nog wel wat gebruiken. Vooral in de wintermaanden als er vaker binnen wordt gespeeld 
hebben we eigenlijk te weinig om de kinderen lekker te laten ontspannen met leuk speelgoed.  
We denken aan spelletjes, constructie enz. Ook buitenspelmateriaal is welkom.   
Om op een tractor of skelter te rijden vinden alle leerlingen van onze nog erg leuk om te doen. 
 

 
 
 



Open dagen Voortgezet onderwijs. 

Open dagen Breda 
04 februari 2017 04 februari 2017 05 februari 2017 11 februari 2017 11 februari 2017 

Graaf Engelbrecht  
Ganzerik 3  
Breda 
10.00-14.00 uur 

Prinsentuin van Cooth  
Tuinzigtlaan 10  
Breda 
10.00-15.00 uur 

Michaël college 
Emerweg 31 
Breda 
10.30-14.30 uur 

Mencia de Mendoza 
Lyceum   
Mendelssohnlaan 1 
Breda 
10.00-14.00 uur 

Christoffel  
Rijnesteinstraat 1 
Breda  
10.00-15.00 uur  

Markenhage  
Emerweg 29  
Breda  
10.00-14.00 uur  

Stedelijk Gymnasium  
Nassausingel 7 Breda 
10.00-14.00 uur 

 Scala 
Meulenspie 2 
Teteringen 
10.00-15.00 uur 

De Nassau 
Paul Krugerlaan 2 
Breda  
10.00-14.00 uur  

Onze Lieve Vrouwelyceum 
Paul Windhausenweg 11 
Breda 
10.00-14.00 uur 

 Newmancollege  
Verviersstraat 4 
Breda 
10.00-14.00 uur 

De Nassau 
De la Reijweg 136 
Breda  
10.00-14.00 uur 

   Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
Breda 
10.00-15.00 uur 

De Rotonde  
Groene Woud 2 
Breda 
10.00-14.00 uur 

   Orion Lyceum  
Emerweg 27 Breda 
10.00-14.00 uur 

 

 

Open dagen Oosterhout en Made Raamsdonksveer. 
27 en 28 
 januari 2017 

31 januari en  
2 februari 2017 

04 februari 2017 10 februari 2017 11 februari 2017 

Mgr Frencken College 
Slotlaan 40 
Oosterhout 
Vrij 17.00-20.00 uur 
Za 0.90-12.00 uur 

Hanze College 
Bouwlingstraat 74, 
Oosterhout 
19.00-21.15 uur 

Effent 
Kruidenlaan 19 
Oosterhout 
09.30-12.30 uur  

Dongemond college 
Made 
Kempstraat 15 
Made  
16:00-20:00 uur 

 

Dongemond college 
Raamsdonksveer 
Collegeweg 1 
Raamsdonksveer 
09.00-13.00 uur  

Praktijkschool de  
Zwaaikom 
Nassaustraat 10 
Oosterhout 
09.30-13.30 uur  

    

  17 februari 2017   
  Sint-

Oelbertgymnasium 
Warandelaan 3 
Oosterhout 
17:00-21:00 uur 

  

 
 

Kennismaken met het voortgezet onderwijs groep 8 Graaf Engelbrecht . 

 
Groep 8 is 30 november te gast geweest bij het Graaf Engelbrecht in Breda. 
Na een welkom kregen de leerlingen van groep 8 een korte uitleg wat een Highschool inhoud.  
Dat zijn extra lessen in sport, media en pionier ( wetenschap). 
Daarna was het tijd voor een Engelse les. Het voorstellen ging iedereen al aardig goed af. De tweede 
les was lekker inspannen tijdens een gymles met een uitgezet parcours met een zwevende dikke mat 
waarop je lekker kon ploffen. 

http://www.graafengelbrecht.nl/
http://www.prinsentuin.nl/
http://www.prinsentuin.nl/
http://www.prinsentuin.nl/
http://www.prinsentuin.nl/
http://www.michaelcollege.nl/
http://www.mencia.nl/
http://www.mencia.nl/
http://www.mencia.nl/
http://www.christoffelbreda.nl/
http://www.markenhage.nl/
http://www.gymnasiumbreda.nl/
http://www.scalabreda.nl/
http://www.denassau.nl/
http://www.olvbreda.nl/
http://www.newmancollege.nl/
http://www.denassau.nl/
http://www.tessenderlandt.nl/
http://www.derotondebreda.nl/
http://www.orioncollege.nl/


Als laatste een biologieles. Juf Heidi hoeft straks tijdens de EHBOlessen niet zo veel aandacht meer te 
geven aan de namen van de botten in ons lichaam .Dat weten ze nu perfect.  
Kortom alle leerlingen hebben even geproefd hoe het er in een school van Voorgezet onderwijs eraan 
toe gaat. Nu de open dagen nog en dan wordt het tijd om een keuze te gaan maken. Spannend!  
 

 
 
 

Werkgroep Communicatie 

 
4 november 2016 is de werkgroep communicatie voor de tweede keer bij elkaar geweest. 
De bedoeling is om de communicatie tussen school en ouders te verbeteren. 
 
In deze tweede vergadering  kwam het volgende aan bod: 

 In nieuwsbrief opnemen wat te doen als klasbord niet werkt. 

 Klasbord voor leerlingen groep 8 om te wennen aan social media. 

 Blokoverzicht rekenen via klasbord zodat ouders op de hoogte zijn wat er aan bod komt. 

 Informatie over klassenouders. 

 Informatie aan ouders van nieuwe leerlingen 

 Kijk is geen rapport ,maar een observatiemiddel. 

 Pesten: Kanjertraining, Rots en Watertraining, SOVA-training wordt op school gegeven. Informatie 
naar ouders start nieuwe schooljaar.   

 
Volgende vergadering donderdag 26 januari 2017  
Heeft u nog bespreekpunten dan kunt u contact opnemen met de leden van de werkgroep. 
 
De werkgroep bestaat uit  3 ouders en drie teamleden :  
Nathalie Peerenboom, moeder van Lauren uit groep 2-3 
Geertje van Gils, moeder van Floris uit groep 1-2 
Sandra de Hoop, moeder van Dinand uit groep 4-5, Tristan uit groep 5-6 en Max uit  groep 7-8.  
De teamleden zijn Irene Ligthart,  Hannie van Drunen en  Hennie van Groezen . 
Wij zullen middels de nieuwsbrief de andere ouders op de hoogte stellen welke agendapunten aan bod 
zijn gekomen. U kunt de 3 bovengenoemde ouders altijd voorzien van uw ervaringen en mogelijke tips 
voor de toekomst of navragen wat de inhoud van de besproken punten is.     



                                                  Kerstviering

 

Kerstviering woensdag 21 december 

Terwijl de pakjes van Sinterklaas nog nauwelijks zijn uitgepakt is 
de organisatie van de kerstavond al in volle gang. Het wordt een 
feestelijke avond voor zowel kind als voor de volwassenen. 

 Het programma zal er als volgt uitzien:  

17.00 – 17.15 uur  inloop van kinderen met de hapjes. De kerstavond begint met een gezellig samenzijn 
in de hal voor alle klassen. Daarna hebben de kinderen een kerstdiner in hun eigen klas. Om 18.45 
mogen de kinderen van tot 1 t/m 4 worden opgehaald uit de klas. De oudere kinderen mogen zelf naar 
huis of naar buiten waar hun ouders staan. Daar begint voor iedereen de kerstborrel die tot 20.00 
duurt. Tegen een kleine vergoeding schenken wij Glühwein, chocomelk e.d. De opbrengst  wordt weer 
gebruikt voor leuke dingen voor de leerlingen. 

Voor het kerstdiner hangt er bij iedere klas een intekenlijst met de gerechtjes die ze graag willen 
klaarmaken. De groepen 1 t/m 4 nemen 7 hapjes mee en de groepen 5 t/m 8  maken per persoon 10 
hapjes klaar. Wilt u ervoor zorgen dat zij de ochtend van de kerstviering een bord, beker en bestek mee 
naar school brengen? 

 Hopelijk tot op de kerstborrel! 

Groeten namens de kerstavond commissie van de Elsenhof 

 

Vanochtend is er weer hard gewerkt om de aula in kerstsfeer te brengen. 

 

 



Gezinsviering  op kerstavond

 
Ook dit jaar verzorgen een aantal leerlingen en ouders de gezinsviering in de Gummariskerk op 
kerstavond. Deze vindt plaats op 24 december om 18.00 uur.  22 leerlingen zijn betrokken bij deze 
viering. Zij spelen het kerstspel en zingen in het koortje en zijn nu al druk aan het oefenen.  Jeugdorkest 
JOW zal een groot aantal muziekstukken  door de kerk laten klinken. We proberen er met elkaar weer 
een sfeervolle dienst van te maken. Aalmoezenier Hans Joosen zal de viering leiden. 

We verwachten de leerlingen die meedoen om 17.30 uur in de kerk.     
 

     
 

Extern vertrouwenspersoon. 

 
Helaas moet onze externe vertrouwenspersoon Cecile Blondeel per direct i.v.m. gezondheidsklachten 
haar taak neerleggen. We zijn naarstig op zoek naar een passende vervanger en zodra we deze 
gevonden hebben, laten wij het u weten. Tot die tijd zullen we in voorkomende situaties eventueel 
een huisarts/ CJG raadplegen. Wij danken Ceciel voor haar jarenlange prettige, integere en 
informerende taak als externe vertrouwenspersoon. 
 
 

Verkeer BVL:     Brabants Veiligheid Label 

 
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 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! 

 

 

http://www.schoolopseef.nl/

