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Met veel plezier bieden wij u deze praktische informatie voor komend schooljaar 2021-2022 aan.  
Deze info hoort bij de schoolgids van de Elsenhof. U krijgt een kalender waar u per maand kunt lezen welke 
activiteiten er voor de leerlingen op stapel staan. Deze kunt u op een zichtbare plaats in uw huis weghangen. Voor 
actuele informatie en eventuele wijzigingen verwijzen wij u graag naar de berichten op Parro.  
 
Basisschool de Elsenhof 
Basisschool de Elsenhof is een school voor regulier basisonderwijs in de kern van Wagenberg. De school heeft 
ongeveer 150 leerlingen. De school heeft  in schooljaar 2021-2022 de volgende groepen: twee groepen 1-2 met 
instroom van 4-jarigen die gedurende het schooljaar instromen, een groep 3, een groep 4, een groep 5-6,  
een groep 6-7 en een groep 8. 
 
Visie 
Bs de Elsenhof heeft een duidelijke visie en missie, hieronder kort voor u samengevat: 
De Elsenhof wil staan voor duidelijkheid en structuur. Zowel in ons lesgeven, als in ons gebouw, als in de 
communicatie proberen wij duidelijk en gestructureerd te zijn. Op de Elsenhof willen we expliciet werk maken van 
“het werken aan het samen”. Dat doen we met leerkrachten, leerlingen en ouders. Samen met de leerlingen en 
leerkrachten willen we resultaten bereiken. De kinderen op weg helpen zichzelf optimaal te realiseren als mens 
zodanig dat zij gelukkig en zelfstandig kunnen functioneren in de sociale en maatschappelijke context. Hierbij 
proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen, want alle 
kinderen zijn immers anders en verschil mag er zijn. Kinderen moeten op de Elsenhof een veilig pedagogisch klimaat 
ervaren. Vertrouwelijkheid en vertrouwen gaan hierbij hand in hand. Een veilig sociaal emotioneel klimaat zal tevens 
zorgdragen voor een goede basis om te leren in de brede zin van het woord.  Om dit alles te realiseren hebben we 
elkaar nodig. Immers: SAMEN BEREIKEN WE MEER! 
 
Het team van Basisschool de Elsenhof 
Op de Elsenhof werkt een enthousiast team, in het schooljaar 2021-2022 zijn dat: 

   
Hennie van Groezen 
Directeur  
Lkr gr 5-6 vrij, Lkr gr. 8 wo 
MAT-lid, SOVA-trainer,  
Vertrouwenscontactpersoon, 
beeldbegeleider, cultuur 
coördinator, BVL-coördinator 
hennievangroezen@skod.org 

Heidi van Prooijen 
Lkr groep 8  
Ma, di, do, vrij  
MAT-lid wo, ICT-coördinator, 
BHV'er, Media- coach 
heidivanprooijen@skod.org 

Hannie van Drunen 
Intern begeleider  
Di, wo, do 
MAT-lid do, SOVA-trainer, 
Vertrouwenscontactpersoon, , 
groepsanalist, NPO do, 
hannievandrunen@skod.org 
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Allisha van Asten 
Lkr. groep 1-2 
ma t/m vrij 
BHV-er, MR lid 
allishavanasten@skod.org   

Annemiek de Bont 
Lkr groep 1-2 
ma, di, wo, 
stage coördinator, BHV-er   
annemiekdebont@skod.org 

Engelien van Dongen 
Lkr groep 1-2 
Do, vrij  
muziek coördinator en NPO wo 
engelienvandongen@skod.org 
 

   

Deborah Marijnissen 
Lkr groep 3  
ma t/m vrij 
BHV-er   
deborahmarijnissen@skod.org 

Lieke Lotstra  
Lkr groep 4 
ma t/m vrij  
voorzitter MR,  GMR-Lid 
liekelotstra@skod.org 
 

  Henny van Oosterhout 
Onderwijsassistent gr 4  
Ma, di, wo, do ochtend  
SOVA-trainer, BHV-er, muziek 
coördinator, NPO ma en do middag 
hennyvanoosterhout@skod.org 
 

   
Joep Vermeulen 
Lkr groep 5-6 
Ma, di, wo, do  
joepvermeulen@skod.org 
 

Louisette Merkx 
Lkr groep 6-7   
Ma, di 
taal coördinator, beeldbegeleider, 
groepsanalist, NPO wo 
louisettemerkx@skod.org 

   Irene Ligthart 
Lkr groep 6-7   
Wo, do, vrij 
wereldoriëntatie coördinator, gym 
coördinator. 
ireneligthart@skod.org 
 

 

 
Elsbeth van Mook 
Administratief medewerkster 
Wo middag 
elsbethvanmook@skod.org 
 
 

 
Vrijwilligers : 
Tuinman: Lowie Schenning 
Kindercoach: Annie Maijers  NPO 
Ondersteuning groepen: 
Dymphy van Strien NPO 
Onderhoud website:  
Jeanine Schrauwen 

  André Schipperen 
Conciërge Ma, di, wo, do, vrij tot 11 
uur 
 BHV-er 
andreschipperen@skod.org 
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Schooltijden 

 
 Voorschoolse opvang Schooltijd  Naschoolse opvang 

Maandag 07:30 -  08:30 uur 08:30 -  14:15 uur  14:15 -  18:30 uur 

     

Dinsdag 07:30 -  08:30 uur 08:30 -  14:15 uur  14:15 -  18:30 uur 

     

Woensdag 07:30 -  08:30 uur 08:30 -  12:30 uur  - 

     

Donderdag 07:30 -  08:30 uur 08:30 -  14:15 uur  14:15 -  18:30 uur 

     

Vrijdag 07:30 -  08:30 uur 08:30 -  14:15 uur  14:15 -  18:30 uur 

 
 
 
Gymrooster 
 

 maandag  donderdag 

  Groep 6-7  9.15 – 10.15 

Groep 8 11.15 – 12.15 Groep 3 10.15 - 11.15 

Groep 4 13.15 – 14.15  Groep 5-6 11.15- 12.15  

 
Vakanties 2021-2022 
 

Vakantie Van Tot en met 

Herfstvakantie 25 oktober 2021 29 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december  2021 07 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari 2022 04 maart 2022 

2e Paasdag 18 april  2022 18 april  2022 

Meivakantie 25 april  2022 06 mei 2022 

Hemelvaart 26 mei 2022 27 mei 2022 

2e Pinksterdag 06 juni 2022 06 juni 2022 

Zomervakantie 25 juli 2022 2 september  2022 

 
Studiedagen  
Het team heeft op de volgende dagen overleg en studiemomenten 
gepland voor het team.  Alle leerlingen zijn dan vrij 

• Do 02-09-2021 dag 
• Do  11-11-2021 dag 

• Ma 06-12-2021 dag 
• Ma 14-02-2022 dag 
• Wo 09-03-2022 ochtend 
• Vrij 15-04-2022 dag 
• Wo 25-05-2022 dag 
• Vrij 24-06-2022 dag  
• 24-12-2021 en 22 -07-2022 vanaf 12.00 uur vrij 

 
 
 
 
 
 



De medezeggenschapsraad: 
Wie en wat zijn wij? 
 
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders van onze school. Zij komen op voor de 
belangen van alle kinderen, ouders en medewerkers van de Elsenhof. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.  
De MR wil positief kritisch kijken naar het beleid van de school. De MR kan haar taak alleen uitvoeren als zij ook 
ondersteuning krijgt van ouders. Dus heeft u suggesties, wensen of vragen, schroom niet om bij de MR aan te 
kloppen. De MR houdt zich bezig met specifieke zaken van bs. de Elsenhof. De GMR (gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad) buigt zich over onderwerpen die alle SKOD-scholen aangaan. Een ouder en een teamlid 
hebben zitting in de GMR. 
De MR bestaat in het schooljaar 2021-2022 uit de volgende personen: 
 
Namens de ouders:  Namens het personeel: 
Susan Havermans       Lieke Lotstra (leerkracht gr 4) voorzitter 
Niklas Liesker    Heidi van Prooijen (leerkracht gr -8)   
Annemarie Waijer                 Allisha van Asten (leerkracht groep 1-2) 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
Namens de ouders: Marc Canjels         
Namens het personeel: Lieke Lotstra  
E-mail: MR de Elsenhof mrdeelsenhof@skod.org                                             
 

De oudervereniging 
 
Als oudervereniging van bs De Elsenhof verzorgen wij allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Het doel is om 
samen met school, de kinderen een geweldig leuk schooljaar te bieden, waar ze later met veel plezier aan terug 
denken. We organiseren verschillende activiteiten zoals schoolreisjes, carnaval, sinterklaas, kerst, een spetterend 
zomeravondfeest, ect.. 
 
De vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die er 
georganiseerd worden vanuit de oudervereniging besproken en geëvalueerd. Voor een goede afstemming met 
school is er een lid van het team aanwezig bij de vergaderingen. 
Elk jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarbij alle activiteiten die hebben plaatsgevonden het afgelopen 
schooljaar worden besproken en de begroting wordt verantwoord. U bent van harte welkom om een keertje een 
vergadering bij te wonen en/of de jaarvergadering te komen bezoeken! 
 
De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een contributie. Van deze contributiegelden worden de 
activiteiten op school voor de kinderen georganiseerd. De oudervereniging van bs De Elsenhof verzorgt van de 
vrijwillige ouderbijdrage € 36,00 allerlei leuke activiteiten voor de kinderen. Het doel is om samen met school, de 
kinderen een geweldig leuk schooljaar te bieden, waar ze later met veel plezier aan terug denken. Zij organiseren 
verschillende activiteiten zoals schoolreisjes, carnaval, sinterklaas, kerst, een spetterend zomeravondfeest, ect. De 
vergaderingen van de oudervereniging zijn openbaar. Tijdens de vergaderingen worden de activiteiten die er 
georganiseerd worden vanuit de oudervereniging besproken en geëvalueerd. Voor een goede afstemming met school 
is er een lid van het team aanwezig bij de vergaderingen. Elk jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarbij alle 
activiteiten die hebben plaatsgevonden het afgelopen schooljaar worden besproken en de begroting wordt 
verantwoord. U bent van harte welkom om een keertje een vergadering bij te wonen en/of de jaarvergadering te 
komen bezoeken!  

De oudervereniging vraagt aan de ouders die lid zijn een vrijwillige ouderbijdrage/contributie. Voor groep 
8 wordt een extra bijdrage gevraagd voor het schoolkamp. Van deze contributiegelden worden de 
activiteiten op school voor de kinderen georganiseerd. Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van 
onze school. 
 
 

mailto:mrdeelsenhof@skod.org


De volgende functies worden opgevuld door: 
Voorzitter Antje Huijgens 
Secretaresse Susan Havermans 
Penningmeester Michel Peereboom / Marieke van Schendel 
Vicevoorzitter en secretaris Saskia Lips 
OV leden: Annemarie Waijer, Natasja van Gils, Corrie Looman, Wendy Huijgens, Marleen van Sliedrecht, Danielle 
Joosen, Leonie Muller, Jolanda Werrens, Marjolein van Mechelen en Moniek Verschuren 

  
Lijkt het je leuk om bij de oudervereniging te komen? Vind jij het leuk om mee te denken over de invulling van 
activiteiten op school? En wil je graag de handen uit de mouwen steken om dit met elkaar te organiseren? Meld je 
dan aan als lid van de oudervereniging.  
Mocht je interesse hebben of vragen, neem dan contact op met de oudervereniging, ordeelsenhof@skod.org.  
 
Ziek 
Als uw zoon of dochter ziek is en niet naar school kan, meldt u dit voor half 9. Dit om ongerustheid te voorkomen en 
te zorgen dat alle lessen op tijd kunnen beginnen. Het telefoonnummer van de school is: 076-
5938130. Een Parro bericht is ook handig. Wanneer een leerling door ziekte langere tijd van school 
wegblijft, blijven we graag op de hoogte van het verloop. Natuurlijk zullen we ook zelf contact 
opnemen om te horen hoe het ermee gaat. Op het moment dat een leerkracht door ziekte of 
andere redenen afwezig is, probeert  de school vervanging te regelen. Helaas wordt dit steeds 
lastiger en zullen wij mogelijk genoodzaakt zijn een 2e ziekte dag de leerlingen thuis te moeten laten 
blijven. Uiteraard berichten wij dat die avond van te voren dit aan alle betrokken ouders.  
 
Verlof 
Als uw kind afwezig is in verband met een bezoek aan een arts moet u dit schriftelijk of mondeling melden bij de 
groepsleerkracht. Wij verzoeken u arts- en tandartsbezoeken onder schooltijd zoveel mogelijk te beperken. Wij 
kunnen kinderen in principe niet (eerder) vrij geven voor structurele behandelingen bij een fysiotherapeut, 
orthodontist, logopedist of andere specialist. In bijzondere omstandigheden kan de directeur van de school hiervoor 
een uitzondering maken. Verlof buiten de vakanties om moet u van te voren aanvragen bij de directie van de school 
door middel van een speciaal formulier. Dit formulier is af te halen bij de directeur van de school of te downloaden 
via de website. Op dit formulier en op de website vindt u ook de regels die gelden voor het aanvragen van bijzonder 
verlof. Vakantie buiten de reguliere vakanties is alleen onder zeer speciale omstandigheden mogelijk en gaan in 
overleg met de leerplichtambtenaar. Alle scholen van SKOD zullen ongeoorloofd verzuim altijd melden bij de 
leerplichtambtenaar. 
 
Buiten Schoolse Opvang  BSO 
Ook voor de buitenschoolse opvang kunt u terecht Eskadee/ Kibeo. Het is de 
bedoeling dat u als ouder zelf uw kind daar inschrijft. In vakantieperiodes kan het 
zijn dat kinderen op een andere locatie worden opgevangen. Als u contact 
opneemt met Eskadee/ Kibeo bespreken zij met u de gang van zaken en rekenen 
met u uit wat de kosten van de kinderopvang voor u zijn. Dat kan voor elke ouder 
anders zijn. Het eigen inkomen speelt daarbij een belangrijke rol. Kinderopvang is 
dus niet gratis. Kinderopvang Eskadee/ Kibeo verzorgt naast naschoolse opvang, 
ook vakantieopvang en voorschoolse opvang met ontbijtservice.   
Voor meer informatie: 
W www.eskadee.nl 
E  info@eskadee.nl  
 
Praktische zaken 
Hier volgen nog enkele belangrijke aandachtspunten. 
 
Verjaardagen zijn gezellig om te vieren met een traktatie. Klein maar fijn is goed en 
geen snoep! Omdat het soms erg confronterend kan zijn voor kinderen, die niet of 
nauwelijks een uitnodiging krijgen, mogen er geen uitnodigingen in de klas of op 
het schoolplein worden uitgedeeld.  
Jaarlijks worden er een aantal momenten gepland voor oudergesprekken. Mocht u 
tussentijds de behoefte hebben om met de leerkracht te spreken, dan kunt u 
hiervoor altijd een afspraak maken. Wij verzoeken u vriendelijk niet voor aanvang 
van de lessen met de leerkracht in gesprek te gaan over uw kind. Er is dan 
onvoldoende rust en tijd om goed in gesprek te gaan. 
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Parro  
Berichten voor de gehele school worden doorgegeven via algemene berichten via Parro of per mail. De 
groepsberichten komen via Parro. Deze berichten zijn bedoeld ter kennisgeving om u zo optimaal mogelijk op de 
hoogte te houden. Ze gaan over allerlei zaken die te maken hebben met de groep. Zo geven wij b.v. door wanneer er 
een proefwerk is, wanneer ze een fiets mee moeten nemen voor een uitstapje enz.  Ze zijn puur ter kennisgeving. 
Indien de leerkracht hulp nodig heeft kunt u zich via Parro aanmelden. Voor vragen kunt u altijd bellen of 
langskomen.  Via Parro plannen we de dagen van de oudergesprekken. U kunt dan zelf een tijdstip aangeven voor dit 
gesprek. 
 
We hebben de afspraak dat mobiele telefoons niet aanwezig mogen zijn in de klas. Zijn er speciale omstandigheden 
waardoor u als ouders /verzorgers vindt dat uw kind wel een mobiele telefoon nodig heeft, dan kunt u dat in een 
gesprek met de directeur kenbaar maken. De leerlingen geven hun mobiel dan af bij de leerkracht. 
 
Iedere week na een vakantie is er hoofdluiscontrole. De dag waarop de controle plaats vindt verschilt per groep. U 
krijgt een berichtje via Parro op welke dag uw kind gecontroleerd zal worden. 
 
Onder schooltijd worden er wel eens uitstapjes gemaakt, waarbij kinderen worden vervoerd per auto. Kinderen 
moeten hierbij altijd een gordel dragen. Het is niet verplicht dat kinderen bij incidenteel vervoer in een autostoeltje 
zitten. Mocht u daar als ouder wel prijs op stellen, dan kunt u uw autostoeltje voor die dag uitlenen aan school. 
 
Schoolshirt 
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 op 
twee momenten in het schooljaar nl:. voor de herfstvakantie en voor de meivakantie.  U kunt het shirt dus slechts 2x 
per jaar bestellen. Het bestelformulier kunt u downloaden via de website www.elsenhof.nl 
Het ingevulde bestelformulier met het benodigde bedrag geeft u door aan de leerkracht. Een gymshirt 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 herfstvakantie en na de meivakantie worden de shirts aan de leerlingen uitgedeeld. 

 
Fruit en lunchpauze 

Iedere ochtend hebben we in alle groepen een fruitpauze. 
Zoals de naam al aangeeft verzoeken wij u uw kind(eren) 
voor deze pauze een stuk (schoongemaakt) fruit mee te 
geven. De kinderen nemen zelf een gezonde lunch en 
drinken mee naar school. De kinderen laten snoepgoed en 
chips (inclusief kauwgom, chocola en pepermunt) thuis. 
Groente en fruit meenemen is prima. Er zijn geen 
mogelijkheden om de lunch in een koelkast te leggen., 
daarom is er voor iedere leerling een Elsenhof koeltas.   

Meer informatie via  : 
scholen op de kaart     Basisschool De Elsenhof (Wagenberg) | Scholen op de kaart  

de website                    www.elsenhof.nl  
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Plattegrond groepslokalen en ingangen 

 
 

 
         Samen bereiken we meer! 
 

 een fijn en gezellig  
 
                               schooljaar 2021-2022! 


