NIEUWSBRIEF 1
Start schooljaar 2020-2021
Data activiteiten komende tijd
U kunt deze inzien in de kalender. We houden u van veranderingen via Parro op de hoogte.

Mededelingen start schooljaar.
Beste ouders/ verzorgers,
Gisteren zijn we weer goed van start gegaan. Voor sommigen was het toch even zoeken en ook wel
spannend, maar al heel snel hebben de meeste hun draai weer gevonden. Inmiddels zijn alle ouders goed
gekoppeld aan Parro, zodat de informatiestroom ook weer goed kan verlopen bij iedereen. Er zijn nog
een aantal aandachtspunten die we u willen mededelen omdat deze wat afwijken zoals we dat gewend
zijn/waren.
•
•
•
•
•

Zoals al eerder vermeld zijn alle activiteiten die in de kalender staan vermeld onder voorbehoud
Dat betekent dus dat de informatieavond vanavond niet doorgaat. U heeft gisteren van al uw
kind(eren) de groepsinformatie ontvangen. Indien u nog vragen hierover heeft kunt u contact
opnemen met de leerkracht van uw kind(eren).
Traktaties graag nog verpakt i.v.m. met de corona maatregelen.
Fruit pauze: Alle leerlingen mogen een beker drinken en een bakje fruit meenemen. Geen koeken
of andere dingen!
Na de gym wordt er voorlopig niet gedoucht.

Werken in unit 6-7-8.
Dit schooljaar gaan wij ons oriënteren op het samenwerkend en ontdekkend leren. Wij willen het
eigenaarschap van de kinderen in het leerproces vergroten. We hebben in november 2 studiedagen
gepland om dit te bespreken en gaan dan ook andere scholen bezoeken. Met de groepen 6-7-8 doen we
daar dit schooljaar al ervaring mee op. Dit gaan wij vormgeven door iedere maandag, dinsdag en
donderdagmiddag van 13.15 tot 15.30 uur met de groepen 6,7 en 8 werken in onze unit. Verdere uitleg
hierover vindt u in het document ‘werken in unit 6-7-8’ wat we hierbij toevoegen.

Start gesprekken.
Ook met de startgesprekken moeten we een aanpassing doen m.b.t. Corona.
We gaan dit als volgt vorm geven: De komende 2 weken hebben de leerkrachten vanaf groep 2 t/m 8 een
startgesprek met alle leerlingen. De kinderen vullen hierbij een formulier in om hun beginsituatie aan te
geven. Zij bespreken met de leerkracht waaraan ze de komende tijd willen werken en hoe ze dat vorm
willen geven. Dit formulier krijgt uw kind op vrijdag 4 september in een enveloppe mee naar huis. Indien
u graag contact heeft met de leerkracht kunt u dit via Parro aangeven. Daarna wordt er dan een
telefonische afspraak of indien noodzakelijk een afspraak op school gepland. Uiteraard wordt het
formulier regelmatig met uw kind geëvalueerd en qua doelen aangepast.
Ouders van leerlingen uit groep 1, die al langer op school zitten, kunnen evenals de andere ouders
aangeven of zij behoefte hebben om in gesprek te gaan.
De ouders van nieuwe leerlingen uit groep 1 worden nog gevraagd via de leerkracht om het formulier
”dit ben ik “ te bespreken. Deze gesprekken worden op school gedaan, omdat deze ouders de
gelegenheid te geven de school te leren kennen.

Toetsen begin schooljaar.
Vanaf week drie zullen we de toetsen DMT, begrijpend lezen en Avi nog afnemen zoals we al eerder aan u
hebben medegedeeld. De scores zijn aangepast door cito aan dit tijdstip van afname.

De Elsenhof bestaat 40 jaar.
Op 19 september bestaat de school 40 jaar. We willen hier op vrijdag 18 september aandacht aan
besteden. Hierover krijgt u later meer informatie.

Stagiaires.
Ook dit schooljaar bieden we plaats aan studenten die hun opleiding volgen en stage ervaring op willen
doen. Het betreft :
Vanuit de PABO Avans;
• Bas van Disseldorp start zijn lintstage iedere dinsdag in unit 6-7 met daarop volgend zijn lio-stage
vanaf februari drie dagen in de week.
• 1e jaars studenten Fleurtje Kustermans en Iris van Lonkhuizen komen steeds een hele week in totaal
12 weken verspreid over het schooljaar. Fleurtje start in groep 7-8 en Iris in groep 1-2 b

Vanuit Vitalis:
• Phoebe Witteveen volgt de opleiding klassenassistent. Zij is op maandag en vrijdag aanwezig en zal
in diverse groepen ondersteunen.
Vanuit Fontys Hogeschool Tilburg:
• Ilja de Laat die de opleiding pedagogiek volgt. Ze is op maandag en dinsdag aanwezig en zal samen
met juf Hannie leerlingen begeleiden.

Acties ook dit schooljaar!!

Doelen eigen school:
1. Extra aandacht voor het inzamelen van kleding.
Waarschijnlijk gaat u, maar ook uw familie weer eens kijken wat er weg
kan van de zomerkleding en wat niet meer past van de winterkleding.
Nieuwe schoenen zijn vaak ook weer nodig. We willen heel graag dat u
de oude kleding en schoenen inlevert op school. Ook oude gordijnen
kunt u ook inleveren evenals dekbedovertrekken enz.
We plannen een grote kledinginzameling van 5 t/m 16 oktober.
Ook de kleding van de buren en van familie willen we graag ontvangen.
Om weer inzichtelijk te maken dat we veel sparen vragen we u de kleding in de aula op de daarvoor
bestemde tafel te deponeren.
Het werkt erg aanstekelijk vooral voor onze leerlingen als zij de stapel zakken zien groeien. Ze gaan dan
enthousiast ook bij opa en oma en de buren vragen of zij nog oude kleding hebben.

2. Kassabonnen sparen van Johan en Carolien
Groenten en Fruit – Speeltuin – Camping
Kinderboerderij – Terras – Streekproducten
Spaar mee voor onze school
Deponeer de kassabon in het spaarvarken bij groep 1-2 en steun de school !

Goede doelen voor anderen:
Doel 1: Mobieltjes actie: Een opkikkerdag voor chronisch zieke kinderen
Mobieltjesactie Stichting Opkikker
Help mee om mobieltjes in te zamelen voor Stichting Opkikker!
Voor ieder ingezamelde telefoon krijgen wij namelijk een vergoeding.
De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van
Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind. Met dank aan de inzet
van duizenden enthousiaste inzamelaars zijn wij de afgelopen zeven jaar in staat
geweest om in totaal meer dan 500.000 mobiele telefoons in te zamelen.
Ook dit jaar kunnen wij niet zonder jouw hulp! Help ons mee om zieke kinderen
op te kikkeren door middel van jouw oude mobiele telefoon.

Doel 2: Doppen sparen voor KIKA

De verzamelbak staat nu bij groep 1-2

Polypropyleen en Polyethyleen zijn kunststoffen die goed te recyclen zijn. Veel verpakkingen zijn van deze
materialen gemaakt. Zo ook veel zogenaamde 'plastic' doppen. Deze worden vaak samen met de
verpakking weggegooid. Dat is uiteraard niet goed voor het milieu maar deze doppen vertegenwoordigen
ook een waarde. Nu hebben wij een afspraak gemaakt met een kunststof recycle bedrijf dat bereid is om
per kilo ingeleverde doppen 20 cent rechtstreeks over te maken naar Kika. Hoe meer doppen we dus
sparen en inleveren hoe meer geld er gaat naar Kika
Dit is geen tijdelijke actie. Kika organiseert deze actie niet, maar ondersteunt deze actie wel.
Welke doppen zijn geschikt om te sparen?
Alle doppen gemaakt van Polypropyleen (PP) en Polyethyleen (HDPE of PE-HD)).
De PP doppen zijn te herkennen aan het recycle logo met een 5 of 05 erin. Deze zitten onder andere als
deksel op potten van levensmiddelen zoals pindakaas of pasta. De HDPE doppen zijn te herkennen aan
het recycle logo met een 2 of 02 erin. Voorbeelden hiervan zijn doppen van flessen frisdrank,
zuivelpakken of pakken van vruchtensappen. Er zijn nog meer verpakkingen waarin deze logo's te vinden
zijn. Het is NIET de bedoeling om deze te sparen. Het gaat echt alleen om de
doppen.
BELANGRIJK:
Alle doppen moeten schoon zijn (om schimmelen te voorkomen)
De doppen mogen geen stukjes papier of zilverfolie restjes bevatten

Doel 3: Doppen sparen voor een geleide hond.

BVL: Brabants Veiligheid Label.
Ieder schooljaar vullen wij een digitaal schoolactivteitenplan in wat getoetst wordt door de commissie
van het Brabants Veiligheid Label.
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer.
Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele
schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om
verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een
keurmerk in het leven geroepen: het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) met het beeldmerk SEEF de
Zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.
Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van
alle dag gerichte verkeerslessen te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant.
Inmiddels hebben alle Brabantse gemeenten het BVL-gedachtegoed overgenomen via een college-of
raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in. Het BVL-netwerk is bestaat uit een bundeling van
krachten van organisaties die intensief met elkaar samenwerken voor efficiënte ondersteuning aan
scholen
Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De
leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er
aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn
ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.
De Elsenhof heeft al sinds 2003 het Brabants veiligheidslabel en we zorgen ervoor dat we dit kunnen
behouden. Daarom wordt in iedere nieuwsbrief praktische informatie opgenomen.
Artikel Nieuwsbrief 1 2020-2021 Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat
ze zelf op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo
krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een prima oefening. U
weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met hun hoofd
vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer
is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare,
verkeersdeelnemers.
Hier volgen een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te
vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming.
Haast in het verkeer is een bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé
hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

We wensen u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

