NIEUWSBRIEF
Einde schooljaar 2018-2019
Data activiteiten juni, juli, augustus, september en oktober 2019
24-06-2019
25 en 27 juni
26-06-2019
27-06-2019
01-07-2019
02-07-2019
03-07-2019
05-07-2018
08-07 t/m 16-08-2019
19-08-2019
19-08 t/m 30-8 2019
21-08-2019

27-08-2019
03-09-2019
05-09-2019
17-09-2019
18-09-2019
24-09-2019
27-09-2019
01-09-2019
04-10-2019
04-10-2019
07-10-2019
11-10-2019
14-10 t/m 18-10 2019

Schoolreis groep 1-2
Historische kilometer groep 8
polderevents groep 8
Generale repetitie musical
Musical gr. 8 in de ochtend voor medeleerlingen en hulpouders
In de avond musical voor opa’s en oma’s
Musical voor medeleerlingen en hulpouders
Musical voor ouders en afscheidsavond groep 8
Uitglijden groep 8
3e rapport
Laatste schooldag schooljaar 2018-2019
Zomervakantie
start nieuwe schooljaar 2019-2020
start week kanjer
Infoavond ouders alle groepen
Gr. 1-2 a en 1-2 b
19.00 - 19.30
Gr. 3-4 en gr 3-4
19.30 - 20.00
Gr. 6-7 en gr7-8
20.00 - 20.30
10 minutengesprekken ouders groep 8
Kennismakingsgesprekken ouders groep 1 t/m 7 op inschrijving
1e ontruimingsoefening
10 minutengesprekken ouders groep 8
Kennismakingsgesprekken ouders groep 1 t/m 7 op inschrijving
vergadering ouderraad 20.00 uur
Overleg-studiedag team Alle leerlingen zijn vrij.
GMR vergadering 19.30 uur
Bezoek schrijver gr. 3-4-5 en 6-7-8
MR vergadering 20.00 uur
Start Kinderboekenweek
Show mat-science
Jaarvergadering oudervereniging
afsluiting Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd
Herfstvakantie
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Inspectiebezoek
Op 3 juni jl. heeft de onderwijsinspecteur een bezoek gebracht aan onze school.
Dit was een onderdeel van het nieuwe onderzoekskader 2017
Het verificatieonderzoek is een onderdeel van het onderzoek naar de kwaliteitszorg en het
financieel beheer op bestuursniveau. Er wordt onderzocht of de verantwoording van het bestuur
overeenkomt met de werkelijkheid en of de sturing van het bestuur voldoende doorwerkt op onze
school. Er worden enkele standaarden en beleidsonderwerpen onderzocht op twee scholen van het
bestuur waaronder dus onze school.
Het onderzoek geeft de inspectie informatie over de feitelijke onderwijskwaliteit van de school.
Wij zijn beoordeelt op de volgende standaarden:
- OP1 Aanbod
- OP3 Didactisch handelen
- KA1 Kwaliteitszorg
- KA2 Kwaliteitscultuur
- KA3 Verantwoording en dialoog
Aanvullend is standaard onderzoek voor enkele overige wettelijke vereisten, namelijk:
- Aanwezigheid schoolgids art. 16, lid 2 en 3, WPO
- Vrijwilligheid ouderbijdrage artikel 13, lid 1 onder e (WPO
Het programma onderzoeksdag bestond uit de volgende onderdelen:
 startgesprek school, met directie, team en observant
 lesobservaties en gesprek met de observant
 gesprek leraren
 gesprek intern begeleider(s) en directie ( met een korte presentatie door de school)
 documentenanalyse
 terugkoppeling directie en bestuur, aangevuld met management advies team juf Heidi en juf
Hannie
We zijn trots op de bevindingen die de inspecteur ons terug gaf tijdens dit nagesprek.
De inspecteur mag waarderen met zwak, voldoende en goed. Volgens de inspecteur “schuren” wij
tegen goed aan. Er werden al veel goede ontwikkelingen gezien, die nog iets meer uitgebouwd
kunnen worden. Met deze 8- zijn we natuurlijk erg tevreden, maar willen er zeker aan werken om
de ingezette ontwikkelingen verder uit te bouwen en te borgen. Het officiële rapport ontvangt het
bestuur begin juli.

Groep 8 glijdt uit naar het voortgezet onderwijs
De laatste week voor de leerlingen van groep 8 is in aantocht daarna zullen ze uitvliegen naar
diverse scholen van voortgezet onderwijs. Deze laatste week staat in het teken van afscheid
nemen. Op maandag- en dinsdagochtend geven zij voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 en voor
de hulpouders een uitvoering van de musical “ Gewoon super”.
Op maandagavond zijn de opa’s en oma’s uitgenodigd en op dinsdagavond hun ouders. Na de
musical is er tijd voor een officieel afscheid. Zo rond 22.00 uur nemen we afscheid, maar niet voor
lang. Op woensdag ruimen zij volgens traditie eerst het podium leeg en krijgen ze hun
afscheidsmap uitgereikt. Daarna zullen zij via het raam van de BSO en de glijbaan uitglijden en door
een haag van leerlingen naar de poort lopen waar zij voor het laatst doorheen naar huis gaan. Op
woensdag 3 juli start dus voor de leerlingen van groep 8 de zomervakantie!
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Laatste schooldag groep 1 t/m 7
Vrijdag 5 juli zijn de leerlingen van groep 1 t/m 7 voor het laatst bij hun huidige leerkracht. Na de
langere pauze zullen zij allemaal een kijkje gaan nemen in hun nieuwe groep en kennismaken met
de leerkracht van komend schooljaar. Daarna is het samen afscheid nemen en elkaar een heel
fijne vakantie toewensen.
Leerlingen van groep 1-2-3 springen via hoepels en de kast (uit de speelzaal) de vakantie
tegemoet. U mag om 12.00 uur op het schoolplein komen staan, zodat u de sprong naar de
vakantie van uw kind kunt zien. Groep 4-5-6-7 komen vast ook onder luid gejuich het schoolplein
op en ook voor hen gaat de vakantie beginnen.

Vakantierooster 2019-2020 en overleg-studiedagen team
Herfstvakantie

14-10-2019 t/m 18-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 t/m 03-01-2020

Voorjaarsvakantie

24-02-2020 t/m 28-02-2020

Goede vrijdag

10-4-2020

2e Paasdag

13-4-2020

Meivakantie

20-04-2020 t/m 01-05-2020

Bevrijdingsdag

5-5-2020

SKOD studiedag

4-5-2020

Hemelvaartvakantie

21-05-2020 t/m 22-05-2020

Pinkstervakantie

01-06-2020 (2e Pinksterdag)

Zomervakantie

13-7-2020 t/m 21-08-2020

De volgende dagen heeft het team overleg en studie. De leerlingen zijn die dagen vrij.
Woensdag ochtend
Maandag hele dag
Vrijdag ochtend
Maandag hele dag
Donderdag middag
Woensdag Ochtend
Dinsdag hele dag

11-09-2019
04-11-2019
06-12-2019
03-02-2020
09-04-2020
06-05-2020
02-06-2020

Juf Ingrid neemt afscheid

Na 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij de Elsenhof heeft Ingrid de Feijter besloten dat het
werk mooi geweest is en dat ze ermee gaat stoppen. Ingrid kwam ooit uit Zeeuws
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Vlaanderen naar Made met haar man Peter en ging werken op de Torenschouw in
Oosterhout. Zeven jaar is ze ertussenuit geweest om zich te kunnen richten op de
opvoeding van haar twee zonen. Daarna ging ze werken als invalster op SBO de Wissel in
Oosterhout, de Zonzeel en de Stuifhoek. Vanaf augustus 1990 is ze bij ons bestuur in dienst
getreden. Juf Ingrid is een bevlogen collega met een groot hart voor de kinderen. Niet
alleen de kinderen die ze in de klas mocht begeleiden, maar zeker ook de kinderen die ze
als IB-er onder haar hoede had. aren. Ook hoe ze in samenwerking met de leerkrachten het
beste uit de kinderen probeerde te halen.
Juf Ingrid
Bedankt voor alle jaren die je op de Elsenhof werkte. Voor alle goeds dat je de kinderen, als
IB-er en als leerkracht voor de klas, meegaf. We wensen je nog vele fijne jaren toe met je
man, je zonen, schoondochter en kleindochter.

Nog meer afscheid
Jose van de Kieboom, onze interieurverzorger.
Negentien jaar heeft José ervoor gezorgd dat onze school altijd lekker schoon en fris was.
Helaas kreeg José medische klachten en moest ze haar werk op de Elsenhof opgeven.
Bedankt José dat niks jou te veel leek. Sorry voor de spullen die weleens op bureaus en
kasten bleven liggen. Bedankt voor je inzet en toewijding voor een mooie schone school
Heel veel mooie jaren wensen wij jou samen met je man , dochters, schoonzonen en kleinkinderen.
Juf Rieki: voormalig leerkracht en nu vrijwilliger op vrijdag.
Juf Rieki heeft ook te kennen gegeven met haar vrijwilligerswerk op de Elsenhof te willen gaan
stoppen. Rieki, bedankt voor alles en veel plezier met je eigen ‘kleinkinderen-kleuterklasje.’
Juf Anja; peuterspeelzaalleidster.
Juf Anja van de peuterspeelzaal gaat ook stoppen. Ze was vele jaren een bekend gezicht van
peuterspeelzaal de Brakkensoos. Voor veel van onze leerlingen was zij de eerste juf.
Anja ook jou wensen we heel veel plezier voor de komende jaren toe.
Kees Ligthart en Renate van Sprundel. Ouderraad
De voorzitter en de secretaresse van de ouderraad gaan ook afscheid nemen. Niet omdat ze hun
werk niet meer prettig vinden ,maar omdat hun kinderen de school gaan verlaten.
Beiden hebben zij zich 7 jaar ingezet om, samen met de andere leden van de ouderraad en het
team, activiteiten te bedenken en zo een brug te vormen tussen ouders en team.
Kees en Renate heel hartelijk dank daarvoor.
Martine van de Heijkant. MR lid.
Ook Martine legt haar werkzaamheden als MR-lid neer omdat haar jongste zoon onze school gaat
verlaten. Ze heeft de afgelopen jaren goed meegedacht hoe we het beleid van de school vorm
gaven. Hartelijk dank voor je inzet Martine.

Zwangerschapsverlof en re-integratie
Zoals u weet verwacht juf Irene in juli haar baby. Juf Irene zal tot half november met
zwangerschapsverlof zijn. Voor haar komt een nieuwe collega die ons team in deze periode komt
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versterken. Haar naam is Manon Kanters. Zij woont in Hoge Zwaluwe en heeft al ruim 18 jaar
ervaring in het onderwijs en heeft in Rotterdam en Breda gewerkt.
We heten haar van harte welkom en wensen haar een fijne tijd toe bij ons op de Elsenhof.
Juf Dymphy zit nog midden in haar reintergratietraject betreffende haar ziekte. Mocht zij nog niet
in het nieuwe schooljaar kunnen starten dan zal op maandag en dinsdag juf Allisha haar taak over
nemen.

Groepssamenstelling 2019-2020
Helaas hebben we niet voldoende formatieuren om ook dit schooljaar 7 groepen te formeren. We
hebben financiële ruimte voor 6 groepen en nog wat rest formatie.
Daardoor kunnen we in de ochtend tot 11.15 uur de groepen 3-4 en 4-5 opsplitsen in drie
afzonderlijke groepen. De hoofdvakken lezen, spelling , begrijpend lezen en rekenen worden dan in
afzonderlijke groepen gegeven. Na 11.15 uur en in de middag zijn er dan er weer twee groepen nl.
3-4 en 4-5.
De groepssamenstelling is als volgt:
Groep 1-2 a
Maandag, dinsdag juf Dymphy
Woensdag, donderdag en vrijdag juf Allisha
Groep 1-2 b
Maandag dinsdag woensdag (34x) juf Annemiek.
Woensdag( 5x), donderdag en vrijdag juf Engelien.
Groep 3-4
De gehele week juf Deborah.
Groep 4-5
Maandag, dinsdag, juf Lieke.
Woensdag juf Hennie.
Donderdag, vrijdag juf Iris.
Groep 6-7
Maandag, dinsdag, juf Louisette.
Woensdag, donderdag , vrijdag juf Irene.
Groep 7-8
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag juf Heidi.
Dinsdag juf Allisha i.v.m. managementtaken en ICT taken van juf Heidi.
De opsplitsing van groep 3-4-5 iedere ochtend tot 11.15 uur is als volgt:
Groep 3
juf Hannie
Groep 4
juf Deborah
Groep 5
juf Lieke, Hennie en Iris.
Uw kind wordt op de ouderavonden met deze leerkrachten besproken.

Inzet overige medewerkers 2019-2020







Juf Henny, onze onderwijsassistente, is er voor groep 5 t/m 8 de ochtenden op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag.
Juf Hannie, onze intern begeleider leerlingondersteuning, vervult haar taken op
maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagmiddag en een aantal woensdagmiddagen.
Zij zal samen met juf Henny ook weer de SOVA trainingen in de ochtend verzorgen na 11.15
uur.
Juf Heidi vervult op dinsdag haar managementtaken en ICT taken
Juf Allisha zal op maandag diverse taken vervullen i.v.m. inzet werkdrukgelden.
Juf Hennie heeft haar directietaken op maandag, dinsdag en donderdag. Op dinsd ag of
donderdag zal zij ook bovenschoolse taken vervullen.
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Elsbeth, administratief medewerkster, is er de ene week op dinsdagmiddag en alle weken op
woensdagmiddag.
Andre, de conciërge, is er iedere ochtend tot 11 uur.
Paula, onze vrijwilligster is er op maandag en donderdagmiddag. Zij helpt in de onderbouw.
Louis, onze vrijwilliger tuinman en klusjesman is er vaak iedere dag in de ochtenduren.

Gebouw
In de zomervakantie zal de buitenkant van de school weer een opfrisbeurt krijgen. Alles
wordt weer geschilderd en de regenpijpen zijn al vernieuwd.
Samen met de oudervereniging gaan we komend schooljaar bekijken hoe we het
schoolplein verder kunnen opfleuren. Het verkeersplein is dit schooljaar gerealiseerd en
daar wordt goed gebruik van gemaakt.

Chromebook en Parro
Dit schooljaar hebben alle leerlingen vanaf groep 4 een eigen Chromebook gekregen. Alle
leerlingen van deze groepen werken met een eigen inlogcode. Na de vakantie zullen wij
gaan werken met Prowise go. Dit is een soort schil waarin kinderen werken. Zij kunnen
inloggen op vooraf ingestelde programma’s en dus niet meer overal op inloggen.
De internetveiligheid wordt hierdoor beter gewaarborgd.
We zijn met alle ouders overgegaan op Parro. Op zich bevalt dit prima. Na de vakantie
zullen we met het team alle mogelijkheden van Parro bekijken en houden u op de hoogte
hoe we de communicatie volgend schooljaar verder inrichten. Daarbij bekijken we ook hoe
we omgaan met de berichtgeving van verenigingen en derden.

Terugblik Muziek impuls
Het werken met de muziekmethode bevalt uitstekend. Er wordt weer lekker veel gezongen in de
groepen. Hieruit voortvloeiend is het blazersgroepje ontstaan. Zij hebben zeven lessen gehad en op
25 mei jl. een uitvoering gegeven samen met het Jeugd Orkest Wagenberg voor hun familieleden.
Erg knap wat ze al ten gehore konden brengen. Van de 14 kinderen die mee deden zijn er 9 die
volgend jaar doorgaan bij de harmonie. Een mooi aantal! Zo wordt de harmonie aangevuld met
jeugdleden.
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Schoolreisjes en Spelochtend
Alle schoolreisjes zijn naar tevredenheid verlopen. U kunt via de website bekijken en heeft via
klasbord of Parro al foto’s gezien en natuurlijk zal uw kind hier uitgebreid over verteld hebben.
Jessica van der Corput en Antje Huijgens hartelijk bedankt voor het regelen van deze reisjes!
Ook de scholensportdag en de koningspelen waren weer een succes.
Natasja van Gils en Daniëlla Joosen ook jullie beiden hartelijk bedankt voor het organiseren.
Alle ouders die aan de scholensportdag en koningspelen hun steentje hebben bijgedragen ook allen
hartelijk dank!!

Een geslaagde zomeravond

Het was weer echt een feest! De zomeravond in het teken van het Thema “circus”
Wat hebben de leerlingen, maar ook hun ouders plezier beleefd aan de acts. Op donderdagavond
hebben de begeleiders van de groepen een workshop gehad zodat de dag daarna deze aan de
leerlingen gegeven kon worden. Geweldig wat daarna de leerlingen aan hun ouders konden laten
zien. Een gezellig naborrelen onder het genot van popcorn en een ijsje voor de kinderen maakte de
zomeravond weer echt tot een geslaagd feest.
Saskia Lips , Annemarie Meijers en Kees Ligthart samen met juf Deborah, juf Henny en Juf Allisha en
juf Hennie hebben zeker veel voldoening van hun inzet gekregen. Iedereen hartelijk dank voor het
slagen van deze avond! De foto’s kunt u via de website bekijken.

E-books voor in de vakantie
Voor het hele gezin E books met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het Aviniveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐
books voor het hele gezin. De app is gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store
en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met
31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie: om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze
kans op een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete boek
uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.
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vakantiebieb.nl.

Plattegrond schooljaar 2019-2020
Ingang Jeugdorkest
Ingang PSZ

Groep
1-2 a

Peuter
Speelzaal:
PSZ

Ingang groep
instroom-1-2-3

Groep 1-2b

Speelzaal
Buiten
Schoolse
Opvang

IB
Huiswerk Conciërge
ruimte

Handenarbeid

Binnentuin

Groep
3-4

Spreek
kamer

Overblijfruimte
:
TSO

Hoofdingang

Ingang groep 4-5-6-7-8
en BSO

Directie

Groep
6-7
Teamkamer en
ondersteuning

Aula

Groep
7-8
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Groep
3 tot
11.15

Groep
4-5

Verkeer BVL: Brabants Veiligheid Label
U kunt via de onderstaande link inloggen op een verkeersplaat en spelletjes daarover.

https://www.bvlbrabant.nl/nieuws/overzicht/meerijden-thema-van-verkeerplaatjuni

Zelfstandig op pad’
De afgelopen maanden zijn in de onderbouw verschillende aspecten van verkeer aan bod
gekomen. Aan de hand van de verkeerskalender verhalen zijn er verkeerssituaties, -regels en tekens aan bod gekomen. Hiermee proberen wij de leerlingen zich bewust te maken van het
verkeer en zijn of haar eigen rol daarin. Dat is de eerste stap naar zelfstandig op pad gaan in het
verkeer.
Toch blijven er in het verkeer onvoorspelbare situaties mogelijk. 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.
Andersom blijven kinderen zelf ook een onzekere factor in het verkeer . Een op straat rollende
bal of een vriendje aan de overkant van de straat kan reden zijn om zonder te kijken de weg
over te steken.
De boodschap is dus: Blijf bewust oefenen en het goede voorbeeld geven in het
verkeer. Blijf u ook bewust van het onvoorspelbare gedrag van kinderen in het
verkeer. Hun speelsheid kan gevaarlijke situaties opleveren.

Pagina 9 van 9

