
 

 
 

 
 

 
  

           NIEUWSBRIEF 3 
             November / december 2017 
 

 

Data activiteiten  november/december 2017

 
 

20 november 2017     Ouderraad 
21 november 2017     MR 
22 november 2017     8+ klas en doeklas  
23 november 2017     4e Mad science workshop 
24 november 2017     SKOD+ klassen 

27 november 2017     2e ontruimingsoefening 
29 november 2017      1e Rapport gr. 3-8 

30 november 2017     Oudergesprekken groep 8 
30 november 2017     5e Mad science workshop  
01 december 2017     SKOD+ klassen 

04 december 2017     Oudergesprekken groep 8 
05 december 2017     Sinterklaasviering 

07 december 2017     6e Mad science workshop 
08 december 2017     SKOD+ klassen 
10 december 2017     Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  

       Knutselen voor kerst 
12 december 2017      Intern ondersteuningsteam 

13 december  2017     8+ klas en doeklas  
20 december 2017      Kerstviering 

24 december 2017     Kerstviering kerk 
25 december 2017     Peuter-kleuterkerk 11.00 uur Gummaruskerk  
25 dec t/m 5 januari 2018     Kerstvakantie 
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Vakwerk meesterwerk 

 

Enorme belangstelling voor heel erg veel deelnemende teams aan ‘Van Vakwerk tot Meesterwerk’ 
woensdagavond 7 november jl. op basisschool De Elsenhof in Wagenberg. Hergebruiken was het 
sleutelwoord want veruit de meeste teams hadden een daarop geïnspireerd werkstuk met 
presentatie gemaakt. 

Plastic, hout, ijzer, computers, karton, flessen, oude tijdschriften en zelfs oude klokken. Met 
voorbeelden lieten veel teams zien wat je er mee zou kunnen doen. Andere deelnemers vroegen 
aandacht voor ledverlichting in plaats van gloeilampen, biologische producten of het zuiveren van 
afvalwater. 

Team Uilen van Bauk en Amber kregen de meeste stemmen van de bezoekers. Met hun idee over 

hergebruik van (oud)ijzer zullen zij De Elsenhof vertegenwoordigen in de regionale wedstrijd . 

En…..kijk hieronder naar de foto……………………………..ze zijn 2e geworden!!! Gefeliciteerd 

. 

Silas, Thijmen, Fimme en Tristan werden met hun kachel gemaakt van hergebruikt metaal tweede. 
De derde prijs was voor Aimee, Sabine, Kim en Gwen met hun project over biologische producten 
van de tap. 

De overige deelnemende kinderen die u op de foto’s via de website kunt zien zijn: Iris, Femke, Bo, 
Fenna, Tonke, Jade, Lalou, Ieske, Finn, Maud, Jenny, Fien, Quinten, Floor, Melissa, Bauke, Tess, 
Mendo, Elske, Mirthe, Senna, Elodie, Lisa, Lennert, Owen, Femke, Romy, Rick, Mees, Lucas, Sam en 
Levi. 

 

 

 



Voorleeswedstrijd 

De voorrondes voor de voorleeskampioen van onze school zijn heel goed verlopen. Alle kinderen 
die mee hebben gedaan, hebben super goed gelezen. Op vrijdag 13 oktober jl. hebben de twee 
beste uit groep 7, Fenna en Melissa, en de twee beste uit groep 8, Tonke en Aimée, hun stukje 

voorgelezen aan de groepen 4-5-6-7-8. Het was super spannend. Ook nu werd er weer heel mooi 
voorgelezen. De jury had het erg moeilijk. Fenna is de voorleeskampioen van onze school geworden. 
Ze mag onze school vertegenwoordigen in de Cour tijdens de voorleeswedstrijd wie de beste van de 
gemeente Drimmelen wordt. Alvast heel veel succes Fenna!!  

 

Rapportage en Oudercontacten

We hebben in de vier periodes die een schooljaar telt een verdeling gemaakt om u, ouders, 
te informeren over het welzijn en de vorderingen van uw kind. 

Dat ziet er als volgt uit: 
1e periode 10 weken van 28-08 t/m 10-11;  Week 1 informatieavond, Week 2 en week 3 
kennismakingsgesprekken ouders groep 1 t/m 8. 

2e periode 10 weken van 13-11 t/m 02-02;  Week 13 1e rapport groep 3 t/m 8,  
Week 13 en 14 ouders groep 8 rapportgesprek (deze periode zijn er geen 

rapportgesprekken voor de ouders van andere groepen),  
Week 19 en 20 ouders groep 8 adviesgesprekken voortgezet onderwijs. 
3e periode 10 weken 05-02 t/m 20-04:  Week 22 en week 23 voortgangsgesprekken ouders 
groep 1 t/m 7. Week 25 2e rapport groep 3 t/m 8 
4e periode 9 weken 07-05 t/m 07-07:  Week 37 en 38 overgangsgesprekken ouders groep 1 

t/m 7.  Week 39  3e rapport groep 3 t/m 7. 
U treft de data in de kalender en op de website aan. 

Woensdag 29 november ontvangt uw kind ( vanaf groep 3) het eerste rapport.  
 
 



Sinterklaas    voorbereidingen

 

 
 
De feestmaand december is in aantocht.  

Diverse commissies van ouders en leerkrachten zijn al bezig om te bespreken wat we dit 
schooljaar gaan ondernemen. Sinterklaas, jeugdraad, carnaval en kerst. 
De Sinterklaas-commissie heeft de gehele school al prachtig versierd. Er zijn nieuwe 
versierselen aangeschaft en zowel de aula, de gang bij de onderbouw en de speelzaal zijn 
erg mooi geworden. In de speelzaal hebben de ouders een schitterend speelhoekje 
ingericht , waar de peuters, groep 1-2 en groep 3  fijn kunnen gaan spelen. 
 

Aanmelding  gezinsviering

 

Er is ook een commissie die de gezinsviering in de kerk op zich neemt. 
De gezinsviering is op zondag  24 december om 18.00 uur in de Gummarus kerk te 
Wagenberg. We zoeken leerlingen die het leuk vinden om hieraan mee te werken. 
Uiteraard moeten hun ouders hier achterstaan omdat het buiten schooltijd valt en we er 
zeker van moeten zijn dat de kinderen dan ook daadwerkelijk tijdens de viering aanwezig 
zijn.  De uitvoering van de viering zal dit jaar anders zijn. We gaan geen kerstspel 
uitbeelden. De leerlingen mogen zich opgeven voor diverse dingen. We gaan zingen, een 
verhaal vertellen, gedichten maken en ondersteunen bij deze activiteiten zodat er voor 
zowel de jongere als de oudere leerlingen mogelijkheden zijn om mee te doen. 
Het jeugdorkest gaat ook hun medewerking verlenen en samen studeren we op school een 
mooi lied in. 
Op vrijdagochtend 22 december hebben we de repetitie samen met alle leerlingen van de 

school in de kerk tijdens een korte viering. De kinderen die meedoen aan de gezinsdienst 
verwachten we op 24 december om 17.50 uur  in de kerk. Ze kunnen dan lekker vooraan 
zitten. We hopen dat we weer veel enthousiaste leerlingen mogen begroeten om er een 
fijne viering van te maken. U kunt via klasbord of mail  aangeven of uw kind(eren) mee 
mogen doen. Graag voor donderdag 7 december. Dan komt de werkgroep weer bij elkaar 
om de rollen te verdelen. 
 
 



 
 

Samenwerkend leren 

 

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de 
samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door  
coöperatieve werkvormen waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. De kinderen 
discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij 
zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. 
De gedachte achter samenwerkend leren is dat zowel de zwakke als de sterke kinderen hiervan 
leren. De zwakke leerlingen, doordat ze uitleg krijgen en aangemoedigd worden. De sterke 
leerlingen, omdat zij de stof op een hoger niveau leren beheersen als ze het aan anderen uitleggen.  
Bij coöperatief leren is dus niet alleen de lesstof belangrijk, maar ook de samenwerking. Er is dus 
sprake van een cognitief en een sociaal doel. De achterliggende gedachte van coöperatief leren is 
dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met 
elkaar. Deze werkvorm kan zowel met de leerlingen uit de eigen groep als met een hogere of lagere 

groep toegepast worden. Groep 8 heeft samen met groep 1-2 en groep 2-3 al samenwerkende 
werkvormen toegepast. Zowel de leerlingen van groep 8 als van de beide andere groepen vonden 
het erg fijn. 

    Voorlezen uit een prentenboek 

 
 

 
 



 
Werken met bouw 

 
 

 

Kanjertraining en Rots en water training 

9 oktober heeft een aantal ouders de ouderavond m.b.t. de 

kanjertraining bijgewoond. Willeke Essing , de kanjertrainer, heeft het 
kanjerprincipe uitgelegd en samen met de ouders hebben we ook 

oefeningen gedaan. U kunt op de website de ouderfolder m.b.t. de 
kanjertraining vinden.  

Aansluitend hebben de teams van BS den Duin en van onze school 
woensdag 9 november hun derde trainingsdag gehad. Er waren weer 
veel nieuwe elementen toegevoegd. De kanjertraining is een erkende 

methode door Cotan en de onderwijsinspectie. Het leerlingvolgsysteem 
wordt gebruikt om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten.  
    

Op de foto een voorbeeld van de oefening: Vertrouwen in elkaar.   
Met deze oefening kunnen 6 tot 8 personen iemand optillen.  

Deze oefening wordt ook met de leerlingen gedaan.  



 
Groep 7 volgt op dit moment de herhalingslessen van de Rots en water training.  
De leerlingen zijn erg enthousiast. Ze vragen er zelf om wanneer het weer is. 

Het Rots en Waterprogramma kent vier thema's: 

             Zelfbeheersing 

             Zelfreflectie 
             Zelfvertrouwen 

             In actie kunnen en durven komen 
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. http://elsenhof.nl/kanjertraining 
 
 

             
 

Lopen door de tunnel of love     gesprekjes met wie je tegen komt    gegrond staan en concentratie 
 

Een gedeelte uit de ouderfolder van kanjer. 
 

 
 

 
 

http://elsenhof.nl/kanjertraining


 

Kukel tentoonstelling 

 
We hebben weer een kukelochtend achter de rug en de resultaten zijn prachtig. We 

nodigen u uit om eens een keer samen met uw kind door de school te wandelen. U kunt 
dan alle kunstwerken van onze “kunstenaars” bezichtigen. Uit iedere groep is een aantal 
kinderen gekozen die nog niet eerder aan de beurt zijn geweest. Door te laten zien en te 
vertellen hoe Walasse Ting  werkte werden  onze leerlingen enthousiast om ook te gaan 
werken in zijn stijl.  Om u al een indruk te geven en warm te maken voor deze 
tentoonstelling vindt u een aantal van onze kunstenaars afgebeeld.  Op de website staan ze 
allemaal ! http://elsenhof.nl/kukel/ 
Tevens een beschrijving wie Walasse Ting was en hoe wij te werk zijn gegaan.     

  
Tot binnenkort en veel kijkgenot toe gewenst! 

Team en leerlingen  bs. de Elsenhof  

 Kukel 
  
 

Ontwerp Kukel-logo: Jeppe Jongerius 

Bs. De Elsenhof                           Oktober 2017- Oktober 2018 
 

Tentoonstelling: Werken in de stijl van Walasse Ting 

                                                      
 

Kukel staat voor: kunstklub elsenhof 
Doel: van de tentoonstelling: 
· extra aandacht voor kunstzinnige vakken. 
· aankleding van de school met kinderkunst. 
 
Hoe: een keer per jaar houden we een kukelochtend! 
De leerlingen gaan onder begeleiding van enkele leerkrachten en enkele ouders aan het 
werk. Aan het eind van de ochtend moeten de producten klaar zijn. 
 

Voor wie?   
Dat is wisselend! 
Het is niet altijd voor alle leerlingen; er wordt genoteerd wie aan de beurt is geweest. 
· soms enkele leerlingen uit iedere klas 
· soms een klas in zijn geheel 

· soms enkele kinderen in de aula en de andere kinderen in de klas met de eigen leerkracht. 

http://elsenhof.nl/kukel/


Kukel moet synoniem worden aan: fijn, expressie, kunst, zich uitleven, feest, werken, 
gezellig, mooi, leren, etc. 

 

Biografie  Walasse Ting 

Walasse Ting is een meneer die bijna 90 jaar geleden 
geboren werd in China.  

Toen hij 21 jaar oud was ging hij weg uit China en ging in 
Parijs wonen. Later verhuisde hij naar New York.  
Nog later ook naar Amsterdam. In 2010 overleed hij in New 
York. Walasse ging wonen waar ook andere kunstenaars 
woonden waar hij mee samen kon werken en van wie hij  
iets kon leren. 
Het was ook de tijd dat kunstenaars andere manieren gingen bedenken om schilderijen te 
maken. Eerst waren schilderijen net foto’s. alles leek heel precies. Nu het fototoestel allang 
was uit gevonden hoefde dat niet meer. Er werden nu verschillende manieren bedacht hoe 
je iets kon schilderen, heel snel ( impressionistisch), met andere kleuren als in de 
werkelijkheid , of een schilderij hoefde niet meer persé iets voor te stellen. Alleen kleuren 
en vorm was genoeg , Dat heet abstract. 

In de tijd dat Walasse ging schilderen bedachten kunstenaars dat ze wilden schilderen zoals 
kinderen dat doen! 
Volwassenen  gaan altijd eerst ergen goed over nadenken, hoe moet het allemaal, hoe doe 
ik het precies goed. Maar kinderen, zeiden zij, die beginnen gewoon. Kinderen gebruiken 
vrolijke kleuren en vrolijke onderwerpen. 

Veel mensen vonden de schilderijen mooi en bijzonder. Ze hangen in musea over heel de 
wereld en de afbeeldingen zijn ook op kalenders, kopjes, t shirts etc. gedrukt. 
Kijk maar naar de schilderijen van Walasse Ting.  

 

 
 

De schilderijen waar vaak dieren en bloemen op staan maar ook mevrouwen, zijn 
gemaakt van acrylverf op rijstpapier. 
 
Schilderen in de stijl van Walasse Ting 
Hoe hebben we het aangepakt  
Wij hebben ze gemaakt met acrylverf maar dan op gewoon stevig papier. 

      
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Walasse_Ting.jpg


De kunstwerken 

Deze treft u aan via de volgende link: http://elsenhof.nl/kukel/ 

  

 
 

  

 

     

   

 

     

 

Kunstmenu groep 5-6  muziek 

 

 
Groep 5-6 is 1 november naar de voorstelling 'Orpheus!' in Terheijden geweest. Deze voorstelling 
was het liefdesverhaal van Orpheus en Eurydike uit de Griekse mythologie. Het werd gebracht door 
een acteur en 4 leden van de Philharmonie Zuidnederland. 
Het was een mooie voorstelling. We mogen ook trots zijn op onze kinderen. Zij hebben 45 minuten 
in een kleine, warme ruimte geboeid zitten luisteren. Compliment!! 
Raadpleeg voor het gehele kunstmenu dit schooljaar onze website 
http://elsenhof.nl/Kunstmenu-2017-2018/ 

http://elsenhof.nl/kukel/
http://elsenhof.nl/Kunstmenu-2017-2018/


Afscheid juf Nanda 

 
Volgende week vrijdag nemen we afscheid van juf Nanda. Ze heeft sinds april ons 
gesteund met het invallen in diverse groepen maar voornamelijk in de groep 4-5 en 

groep 2-3. Omdat juf Annemiek en juf Hannie weer volledig hersteld zijn gaat juf Nanda 
nu haar werkzaamheden voortzetten op bs Den Duin waar zij een zwangerschapsverlof 

gaat invullen. We bedanken haar voor haar inzet en zullen haar zeker gaan missen. We 
wensen haar veel succes toe met haar nieuwe groep. 
 

 

Pompoenlampionnen 

 

 
 
 

Sparen voor school  voor extra activiteiten 

Deelnemer Club-Actie 

 
 

 

Groenten en Fruit – Speeltuin – 

Camping 
Kinderboerderij – Terras – 

Streekproducten 

 

Spaar mee voor uw Vereniging 

Deponeer onze kassabon in het 

                                                                   spaarvarken en steun uw club! 
                                                                                                     www.johanencaroline.nl 

 

http://www.johanencaroline.nl/


    
 

Denkt u nog aan onze kledingcontainer!!! 
 

U gaat vast de kasten weer eens  opruimen nu de 

winterkleding weer uit de kast komt. 
De oude zomerkleding zien we graag in onze  

kledingcontainer! 
Ook schoenen en huishoudelijk textiel mag erin.  

De opbrengst is voor iets extra’s. 
Vertel het ook familie en de buren!!! 

 
 

 

Verkeer BVL:  Brabants Veiligheid Label 

 
Zichtbaar in het verkeer  
Het thema van de kalender, dat we deze maand bespreken, is 
zichtbaarheid. 
Want herfst en winter staan gelijk aan donkere dagen, met vaak 

regenachtig weer. Het is dan belangrijk om er voor te zorgen dat de 
kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer. 
 
Kinderen hebben vaak niet in de gaten dat ze zonder verlichting en reflectie 
pas op het allerlaatste moment zichtbaar zijn voor medeweggebruikers. 

 

U kunt als ouder helpen door ervoor te zorgen dat uw kind op pad gaat met een fiets met goed 
werkende verlichting en reflectie. Daarnaast kunt u reflecterend materiaal aanbrengen op tassen en 
kleding. Zelf het goede voorbeeld geven helpt natuurlijk ook! 
 
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. 
 

De boodschap is dus: zorg er voor dat je goed ziet en gezien wordt 
in het verkeer! Dan ben je veilig op weg. 

 

http://www.schoolopseef.nl/verkeerskalender
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=qh4HaRoo&id=D8E99373CA1763C03A4E28E31917F15AE3B4BCA9&thid=OIP.qh4HaRoop1Jxq0RGlNcBQgE_DD&q=seef&simid=608040794030408396&selectedIndex=16

