NIEUWSBRIEF 3
Februari-maart -april 2022
Data activiteiten oktober-november – december 2021
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31-02-2022
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12-04-2022

SKOD plusklas en 8 plusklas en Doeklas
Overleg-studiedag Team Alle leerlingen Vrij
SKOD plusklas en 8 plusklas en Doeklas
Adviesgesprekken groep 8
Oudergesprekken ouders groep 1 t/m 7.U kunt via Parro online inplannen
GMR 19.30 uur
SKOD plusklas en 8 plusklas en Doeklas
Schaatsmiddag
Carnavalsviering
Voorjaarsvakantie
Overleg-studiedag Team Alle leerlingen Vrij behalve de Plus en doeklassen.
SKOD plusklas en 8 plusklas en Doeklas
1e rapportage groeiontwikkeling
SKOD plusklas en 8 plusklas en Doeklas
Museumschatjes gr 8 Kamp Vught
Museumschatjes gr 6-7 Biesbosch museum
MR 20.00 uur
SKOD plusklas en 8 plusklas
Uitgestelde Overlegdag: Team Bezoek scholen Zoetermeer . Alle leerlingen vrij
Museumschatjes gr 5-6 Biesbosch museum
SKOD plusklas en 8 plusklas en Doeklas
Theorie examen verkeer groep 7
Culturele activiteit gr 3-4
Ouderraad 20.00 uur
SKOD plusklas en 8 plusklas
Workshop culturele activiteit gr 3-4
Bezoek Maczek monument Breda gr 8
Museumschatjes gr 4 Boxtel dino museum

13-04-2022
15-04-2022
18-04-2022
19-04-2022
19-04-2022
20-04-2022
21-04-2022
22-04-2022
25-04 t/m 06-05-2022

SKOD plusklas en 8 plusklas en Doeklas
Overleg-studiedag Team Alle leerlingen Vrij
2e Paasdag alle leerlingen vrij
Museumschatjes: Bezoek natuurmuseum Tilburg
GMR 19.30 uur
Eindtoets groep 8 en drempeltest groep 7
Eindtoets groep 8 en drempeltest groep 7
Koningsspelen
Meivakantie

Oudergesprekken.
De oudergesprekken voor ouders van de groepen 1 t/m 7 m.b.t. de groeiontwikkeling vinden plaats tussen
21 -2 en 25-3. Deze gesprekken zijn online. De leerkracht zet de aanmeldingsmogelijkheid open op Parro.
Dit betreft de dagen en tijden waarop de leerkracht beschikbaar is. U kunt aanmelden op de dag en de tijd
wat u schikt. De leerkracht stuurt u een link voor het gesprek.
De adviesgesprekken voor het voortgezet onderwijs voor de leerlingen en ouders van groep 8 vinden plaats
op 21 en 22 februari. Deze ouders hebben zich al aangemeld.

Actie Speeltoestel

We hebben tot nu inmiddels maar liefst € 1799,00 aan kleding opgehaald dus blijf aub sparen.

Tussenstand € 3243,00 Super!
DUS nu sparen met lege flessen!!
De speelpleincommissie is al aardig op weg om alle plannen in werking te stellen.

Veranderingen in de groepsbezetting
Juf Deborah gaat 15 maart met zwangerschapsverlof .
We hebben een vervanger voor haar gevonden wat heel fijn is omdat het niet
mee valt om vervanging te krijgen.
Anouk van Dongen komt vanaf een week na de voorjaarsvakantie tot de
zomervakantie de gehele week de groep vervangen. Juf Anouk werkt al vanaf de zomervakantie tot aan de
voorjaarsvakantie op bs de Zeggewijzer en mag dus daarna bij ons aan de slag. Ze stelt zichzelf hieronder
aan u voor.
Juf Anouk een fijne tijd met groep 3!
Juf Deborah een mooi zwangerschapsverlof!
Hallo ouders en kinderen,
Mijn naam is Anouk van Dongen, ben 24 jaar en woon in Terheijden. Vanaf
maart kom ik lesgeven in groep 3 op basisschool de Elsenhof. Ik vervang juf
Deborah haar zwangerschapsverlof tot aan de zomervakantie. Vroeger in mijn
eigen basisschooltijd heb ik ook op de Elsenhof gezeten. In mijn vrije tijd
wandel en sport ik graag. Ik heb erg veel zin om in Wagenberg aan de slag te
gaan als juf. Tot snel!

Anders leren organiseren thema voor de studiedagen team
Met het team zijn we aan het onderzoeken hoe we de veranderingen en vernieuwingen van het onderwijs
vorm kunnen gaan geven. We vinden het belangrijk om over de verschillende mogelijkheden goed
geïnformeerd te zijn. We bezoeken daarvoor scholen die al veranderingen hebben toegepast. We laten ons
voorlichten door directeuren en onderwijsadvies organisaties. Vorige schooljaar zijn we meegenomen in
een traject “ anders leren organiseren”. We waren toen ook al gestart met een unit 6-7-8 in het kader van
o.a.. wereldoriëntatie. Helaas zijn toen de plannen om scholen te bezoeken niet door kunnen gaan door de
corona maatregelen. Dit schooljaar pakken we de draad weer op. We werken met unit 5-6-7-8 en
oriënteren ons verder op het samenwerkend en ontdekkend leren tijdens het zelfstandig werken en de
lessen wereldoriëntatie in deze units.
De overlegdagen hebben de volgende inhoud:
• 14-02-2022 5e overlegdag: Het team heeft in de middag een scholing m.b.t. het voeren van
kindgesprekken. We hebben een eerste ronde achter de rug en gaan dit evalueren en we gaan
bekijken hoe we de gesprekken kunnen gaan verfijnen.
• 9-03-2022 6e overlegdag: Het werkverdelingsplan komt aan de orde en we bekijken de eerste opzet
van de formatie schooljaar.
• 24-03-2022 een ingelaste studiedag. De 3e overlegdag op 11-11-2021 is helaas niet doorgegaan i.v.m.
corona. Deze staat nu gepland op 24-03. We gaan twee scholen bezoeken die werken met het concept
anders leren organiseren.
• 15-04-2022 7e overlegdag: Op de agenda staat; Bevindingen van het scholenbezoek, de formatie en de
cao.

Wisseling van groepen van onze stagiaires
Dit schooljaar hebben we ook weer een aantal stagiaires van Avans opleiding voor leerkracht:
2 tweedejaars voltijd:
Lieke Akkermans heeft de eerste periode in groep 1-2 b gewerkt en is nu in groep 8

Margo van Groesen was de eerste periode in groep 8 werkzaam en is nu bij groep 1-2a.
Robbin Rademaker volgt de opleiding onderwijsassistent en zij is op maandag en dinsdag in groep 4

Schoolschaatsen
Yes ! We mogen weer naar de ijsbaan voor onze jaarlijkse schaatsmiddag.
We gaan schaatsen op donderdagmiddag 24 februari tussen 12.00 uur en 14.00 uur.
Wij hebben er weer zin !

Carnaval
De Elsenhof werkt altijd graag mee om het Wagenbergse carnaval te promoten.
De volgende activitetein zijn gepland: Stukjes voor de carnavalskrant en Actie KLEE os KEE
Vrijdag 11 februari hebben we de primeur!
Twee leden van de carnavals vereninging brengen ons KEE kleurplaten die we aan de
leerlingen mee geven. De actie is “Klee os Kee aan”. Hieraan is een wedstrijd
gekoppeld.
Alle leerlingen krijgen de carnavalskrant mee naar huis. Daarin staat een intervieuw
van enkele van onze leerlingen die een stukje hebben geschreven voor de krant.
Gelukkig gaan we dit jaar wel verkleed naar school en vieren carnaval in de eigen
groepen.

Schoolshirt bestellen kan tot de meivakantie
Het is de bedoeling dat alle leerlingen van onze school een schoolshirt hebben. Het is een paars
shirt met het logo van onze school erop. De shirts worden gedragen wanneer we als school naar
buiten treden: sportdagen, schoolreizen e.d. Om voor de ouders de kosten zo laag mogelijk te
houden gebeurt de aanschaf via de school. Nu weer voor de meivakantie . U kunt het shirt dus
slechts 2x per jaar bestellen. Het bestelformulier kunt u downloaden via de website Schoolshirt -

Basisschool de Elsenhof
Het ingevulde bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u af bij de leerkracht.
Een schoolshirt kost € 10,00. U kunt een shirt bestellen in de maten: 104-116-128-140-152-164- en S
( grote kindermaat/kleine herenmaat). Na de meivakantie worden de shirts aan de leerlingen
uitgedeeld.

Culturele activiteiten en museumschatjes
Ook dit jaar kunnen de groepen 4 t/m 8 meedoen met museumschatjes.
Groep 6-7 is al op pad geweest naar het visserijmuseum in Woudrichem.
Groepen 4: Het dinomuseum in Boxtel
Groepen 5-6 : Natuurmuseum in Tilburg

Groep 8: Kamp Vught

Andere activiteiten
Groep 8: Maczek Memorial in Breda.
De doelstelling is dat iedere leerling uit en rond Breda minimaal 1x het bevrijdingsverhaal heeft beleefd in
het Memorial. Voor deze doelgroep is een speciaal scholenprogramma ontwikkeld om de jeugd voor te
bereiden en ze op niveau de verhalen te laten beleven. Voor kinderen is vrijheid een vanzelfsprekendheid.
Het Maczek Memorial Breda gaat waarde toevoegen aan de beleving van vrijheid. Er is een lessenpakket
samengesteld en er wordt een interactief programma op locatie aangeboden, waar een film wordt
getoond, een rondleiding volgt en het gesprek wordt aangegaan met de leerlingen.
Groepen 5-6-7: Project groenzoekers
Gedeeltelijk door gemeente aangeboden. Inhoud: Waarom is De Biesbosch een Nationaal Park? Welke
vogels, planten en insecten zijn er te vinden? Hoe voelt het als een slakje over je hand glijdt? Hoe ruiken
watermunt en kraailook? Wat is een voedselketen? Leerlingen gaan in groepjes op ontdekkingstocht. Ze
verkennen de omgeving langs het wandelpad door een aantal opdrachten uit te voeren. Met behulp van
schepnetten, een aquarium en zoekkaarten vinden ze vervolgens uit welke diertjes er allemaal in het water
leven. Natuurlijk wordt er ook door De Biesbosch gevaren. Een dagvullend programma, even helemaal weg!

Verkeer BVL:

Brabants Veiligheid Label
Dode hoekproject

22 november heeft groep 7-8 een les gekregen over de dode hoek en ook nog zelf mogen ervaren wat een
chauffeur van een vrachtwagen wel en vooral niet kan zien. Heel leuk en leerzaam.
Fietsende kinderen komen onderweg regelmatig vrachtauto’s tegen. Dat is niet zonder risico. Hierbij wat
handige tips over de dode hoek om met uw kind te oefenen.

Ziet de chauffeur van een vrachtwagen uw kind wel? En weet uw kind wat het moet doen om ongelukken
te voorkomen? Natuurlijk: tegenwoordig hebben vrachtwagens spiegels en camera’s. En toch kan de
chauffeur niet álles zien. Er zijn plekken rondom de vrachtauto waar fietsers of bromfietsers voor de
chauffeur onzichtbaar zijn. Ze zitten dan ‘in de dode hoek’. De ‘dode hoek’ bevindt zich direct voor, direct
achter en rechts naast een vrachtwagen.
Leer uw kind deze twee vuistregels:
Tip 1: Ga nooit naast een vrachtauto staan, maar blijf er rechts en ruim achter.
Tip 2: Houd minstens drie meter afstand van een vrachtauto.
De eerste regel geeft aan dat je als fietser nooit rechts naast een vrachtwagen terecht moet komen. Wring
je op de fiets dus nooit naast een vrachtwagen, maar blijf er achter. Ga desnoods op de stoep of in de berm
staan.
De tweede regel betekent dat je gewoon uit de buurt van een vrachtauto moet blijven. Als die dan
onverwacht een bocht maakt of achteruit rijdt, heb je nog tijd om weg te komen.
Oefen deze regels regelmatig met uw kind. Kinderen leren immers met verkeerssituaties om te gaan door
veel te oefenen in de praktijk. Thuis met speelgoedauto’s en op straat met echte vrachtwagens die u
tegenkomt

Spaaracties

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!

