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Data activiteiten  december 2022 

Evenementen in december 2022 – Basisschool de Elsenhof 

5-12 Sinterklaasviering  

6-12 Overleg-studiedag Team  Alle leerlingen Vrij 

13-12 CJG-inloop  

21-12 kerstviering 

23-12 12.00 u start kerstvakantie 

24-12 t/m 8-1 kerstvakantie 

9-1-2023 Weer naar school 
 

 

Vacature 1 

Afgelopen oktober zijn we met een advertentie en een filmpje gaan werven voor een nieuwe leerkracht.  
We boden daarin diverse mogelijkheden binnen de vacature aan. Gelukkig ontvingen we daarop diverse 
reacties.  
De sollicitatiecommissie heeft uiteindelijk fijne gesprekken met 4 kandidaten gevoerd.  
De commissie heeft vervolgens unaniem een van de sollicitanten voorgedragen als nieuwe collega.  
Hij stelt zich hieronder alvast aan u voor. 
 
Natuurlijk wil onze nieuwe collega graag kennismaken met zijn nieuwe team, ouders en leerlingen. Op dit 
moment werkt hij nog fulltime op zijn huidige school waardoor we even met elkaar moeten zoeken naar 
een geschikt moment. Informatie hierover volgt later aan de betreffende groep. 
 
Onze nieuwe collega kan vanaf 1 februari starten in groep 6/7. Juf Irene gaat dan bijna met verlof en juf 
Louisette zal het schooljaar naast juf Deborah in groep 3 afmaken. 
Juf Hilde vertrekt volgens afspraak per 1 januari naar de Zeggewijzer.  
Dit betekent dat we in januari nog wel een kortdurende vacature hebben . Zodra we meer informatie 
hebben over de invulling hiervan breng ik u daarvan op de hoogte. 
 

Even voorstellen   

Beste leerlingen en ouders,  
 
Mijn naam is Peter Leijten en vanaf 1 februari mag ik op De Elsenhof de 
leerkracht van groep 6/7 zijn. Na ruim 10 jaar met veel plezier te hebben 
gewerkt op mijn huidige school, vond ik het tijd voor iets nieuws. Na een 
rondleiding en een fijn gesprek heb ik al zin om aan de slag te gaan in 
Wagenberg. 
 
Zelf ben ik geboren en opgegroeid in Fijnaart. Nu woon ik al jaren samen met 
mijn vrouw en zoon (18) in Zevenbergen. In mijn vrije tijd luister ik graag naar 
Bruce Springsteen en als het kan (en in 2023 kan het) zie ik hem ook graag live 
optreden. Voetbal is ook een hobby van me. Zelf spelen in de zaal met 
vrienden en in het stadion kijken met mijn zoon. 
 
In het nieuwe jaar zie en spreek ik jullie graag op De Elsenhof. 
 

https://www.elsenhof.nl/activiteitenkalender/2022-12/
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Vacature 2 

We zoeken nog steeds 1 of 2 personen die er structureel voor willen zorgen dat de Elsenhof schoon is. 
Door personeelstekort kan het schoonmaakbedrijf nog steeds niet garanderen dat er dagelijks en grondig 
wordt gepoetst. 
Meldt u zich als u degene kent of bent die ons wil helpen! 
 

buurtgezinnen 

Sinds kort is Buurtgezinnen in Drimmelen en Geertruidenberg van start gegaan. Onder het motto 
‘Opvoeden doen we samen’, koppelt coördinator Wilma den Hoed gezinnen die steun kunnen gebruiken 
aan een stabiel gezin in de buurt. 
 
Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. In de praktijk kan de steun 
variëren. Een kind dat een dagdeel per week gezellig komt spelen, geholpen wordt bij het huiswerk of af en 
toe in het weekend komt logeren. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen 
positief opgroeien in hun eigen gezin. 
Een flyer met meer informatie vindt u na deze nieuwsbrief. 
 

financiële zorgen 

Het kan niemand zijn ontgaan dat de prijzen stijgen. Dan kan het gebeuren dat het steeds moeilijker wordt 
om allerlei zaken te betalen. Als het om schoolactiviteiten gaat, willen we voorkomen dat onze leerlingen 
om financiële redenen niet meer mee kunnen doen. 
Denk bijvoorbeeld aan het samen schaatsen met de hele bovenbouw. U kunt uw zorgen in vertrouwen 
delen met onze IB’er en contactvertrouwenspersoon Hannie van Drunen. Zij kan er dan namens de school 
voor zorgen dat uw kind toch mee kan doen. 
In andere situaties kan het zijn dat we u een betalingsregeling voorstellen. Soms kan ook stichting Leergeld 
u ondersteunen als het gaat om aanschaf van noodzakelijke schoolspullen. 
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