
 
 
 

           NIEUWSBRIEF 1 
            Sept- oktober 2022 
 
 

Data activiteiten  september-oktober 2022 

05-09 Start nieuwe schooljaar 
05-09 t/m 11-09- Start  kanjerweek 
06-09- Informatieavond alle groepen 
 Gr. 1-2 a en 1-2 b              19.00 - 19.30  
 Gr. 3  gr 6-7 gr 5                19.30 - 20.00  
                                        Gr. 4 en gr. 8                      20.00 - 20.30 

16-09 Introductie blazersklas  
19-09 1e ontruimingsoefening 
20-09 CJG inloop 
20-09 GMR vergadering 19.30 uur 
26-09 t/m  20-10  Kennismakingsgesprekken ouders  gr 1-8 
27-09 MR vergadering 20.00 uur en  OV vergadering 
30-09 Afscheidsviering  voor leerlingen  Lowie Schenning, Andre Schipperen, 

Hennie van Groezen. 
14.30-15.30 uur Voor ouders en diverse geledingen. 

03-10 Overleg-studiedag Team  Alle leerlingen Vrij  
04-10 CJG inloop 
05 10 Start Kinderboekenweek. Doeklas  
12 10 Doeklas  en introductie mad science  
11-10  Culturele activiteit gr 5 en groep 6 
12-10  info SKOD plusklas 
17-10 Jaarvergadering oudervereniging 20.00 uur 
18-10 CJG inloop 
19-10 Culturele activiteit groepen 1-2  
21-10 Afsluiting Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd 
24-10 t/m 28-10  Herfstvakantie 

 

Let op! Op de kalender staat de zomervakantie helaas verkeerd vermeld. 
De zomervakantie is van maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023.  
We starten dus weer op maandag 28 augustus 2023! 
 
 

 



Even voorstellen   

 
Beste ouders, 
In de komende periode hoop ik persoonlijk kennis met u te kunnen maken. Bij dezen 
stel ik me op papier alvast aan u voor. 
Ik ben Lizeth Vellekoop-van Poppel. Inmiddels werk ik 24 jaar in het onderwijs. De 
eerste jaren was ik groepsleerkracht, steeds in de bovenbouw. Sinds 11 jaren ben ik 
directeur. Vanaf 1 september mag ik op De Elsenhof aan de slag gaan. 
Ik ben geboren en getogen in Breda. Samen met mijn man heb ik twee kinderen, een 
zoon van 17 jaar en een dochter van 14 jaar. Ook probeer ik regelmatig tijd te maken 
voor mijn hobby’s zoals paardrijden, schilderen en lezen. 
Door mijn eerste, fijne kennismaking met het team van De Elsenhof heb ik heel veel 

zin om aan de slag te gaan! Graag tot ziens! 
 

Beste ouders,  
Mijn naam is Hilde Peerenboom-Hoeben en ik wil me graag even voorstellen. Ik heb 
een creatieve achtergrond en heb jaren als grafisch ontwerper aan educatieve 
projecten gewerkt. Onlangs heb ik het zij-instroomtraject tot leerkracht 
basisonderwijs afgerond en ik ga dan nu ook met veel plezier starten in groep 3 en 8 
van de Elsenhof. In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke dingen met mijn 
kinderen, we kweken bijvoorbeeld fruit en groenten in de tuin of we gaan naar een 
museum om mooie nieuwe dingen te ontdekken. Ik vind het erg leuk om deze week 
alle kinderen te leren kennen!  
 

 
 

 Kennismaken met onze stagiaires  

 
Dit schooljaar hebben we ook weer een aantal stagiaires 
Van Curio onderwijsassistent: Ilse van Beek gr 3 en Storm Kustermans  gr. 5 
Van Avans opleiding voor leerkracht:  3e jaars minorstudent gedrag Nina van Vugt.  
 
  

Schoolshirt bestellen tot 21-10-2022   
  

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, namelijk voor de 
meivakantie en dit schooljaar tot 21-10-2022. 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 € 12,50. U kunt een shirt bestellen in de maten: 104-116-128-140-152-164- 
en S ( grote kindermaat/kleine  herenmaat). Na 1 december  of meivakantie  worden de shirts aan 
de  leerlingen uitgedeeld.  
 
 
 

 
 
 
 

https://www.elsenhof.nl/schoolshirt/


Eerste ontruimingsoefening 

 
19-09-2022 gaan we de eerste aangekondigde ontruimingsoefening uitvoeren. Het is de bedoeling 
dat we dit een aantal keren in het schooljaar herhalen. 
Met de leerlingen wordt besproken wat er gaat gebeuren en wat ze moeten doen. Ze wennen dan 
ook aan het lawaai van de alarminstallatie. Over het algemeen hebben we de ervaring dat deze 
oefeningen altijd soepel en vlot verlopen. Binnen zo’n 3 minuten staat de gehele school buiten op 
het van Elsenplein. Mocht het werkelijk gebeuren dat we om een calamiteit het gebouw moeten 
verlaten dan zullen we naar de sporthal gaan.  
 

 
 

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 de kleding van de buren en van familie willen we graag ontvangen.  
De opbrengst van de kledingcontainer wordt aan extra spelmateriaal besteed. Laat het uw buren 
ook weten dat de school kleding inzamelt. 
willen de inwoners van Wagenberg laten weten dat er op het parkeerterrein bij school  

 
 

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!  

 



 

Verkeer BVL:                 Brabants Veiligheid Label  

 
Ieder schooljaar vullen wij een digitaal schoolactiviteitenplan in wat getoetst wordt door de commissie van 
het Brabants Veiligheids 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 
alledag 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 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. 
 



Dit is onze verkeersmethode :

 


