
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 29 oktober 2019 

 ALGEMEEN 
 
Stakingsdag 
Zoals wij vorige week via SchouderCom gecommuniceerd hebben, kiest méér dan de helft van 
onze collega’s ervoor om gebruik te maken van het stakingsrecht. Dit betekent dan ook dat de 
schooldeuren woensdag 6 november voor onderwijs gesloten blijven.   
 
Interne begeleider groepen 5 tot en met 8 
Marion van Engelen stopt als IB’er van de groepen 5 tot en met 8 op MSE, wel blijft zij als 
leerkracht verbonden aan onze school voor de dinsdag in BBB. Op dit moment zijn we zoekende 
naar een IB’er die voorlopig taken kan overnemen. Met eventuele vragen kunt u vanzelfsprekend 
bij de leerkracht van uw zoon/dochter terecht.  

 
Schoudercom 
Vanaf vrijdag 1 november communiceren wij enkel via Schoudercom. Samen met het team hebben 
we afgesproken dat ’t elzend gebruikt gaat worden voor algemene informatie óf informatie die 
voor alle groepen geldt. Vanuit de leerkrachten ontvangt u informatie op het moment dat dat 
nodig is óf als het leuk is om wat te melden (foto’s van een herfstwandeling of Showtime 
bijvoorbeeld). Dit betekent dat de frequentie per groep of bouw kan verschillen.  
 
Verslag 1 
Vrijdag 8 november krijgen de kinderen het eerste verslag mee naar huis. Vanaf maandag 11 
november zijn er weer ouder- (groep 1/2) en driehoeksgesprekken (groep 3-8) naar aanleiding 
van het eerste verslag.  
Denkt u eraan om de rapportmappen weer mee naar school te brengen?  
 
Het plannen van de gesprekken gaat voortaan via SchouderCom.  
Vanaf vrijdag 1 november ontvangt u een bericht in Schoudercom om uw gesprek te kunnen 
plannen. De mogelijkheid om in te tekenen sluit woensdag 6 november. Wij hopen dat uw input er 
is, zodat wij de planning definitief kunnen maken en naar u kunnen versturen. Voor ouders die niet 
intekenen kiezen wij zelf een moment in de week waarop nog ruimte is.  
 
Gevonden voorwerpen  
De bakken met gevonden voorwerpen zitten overvol met kleding, schoenen, gymtassen, bekers, 
lunchtrommels, etc. Kijkt u even of er spullen van uw kind(eren) tussen zitten? Binnenkort worden 
de bakken leeg gemaakt en gaan de spullen naar een goed doel.  
 

 

                    

‘t elzend 
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Oproep van het Crealab 
Gevraagd voor het crealab: 
 

o Jute 
o Jute zakken (borduurlessen) 
o (Schone) knuffeltjes 
o (Schone) vulling van knuffels of synthetische kussens of schone schapenwol 
o Restjes vilt 
o Bandjes, kantjes, kralen, versierselen, pailletten, enz. 
o Cadeaulinten 
o Kleine doosjes (koekjes, thee, medicijnen, rijst, kruiden) plat opgevouwen 
o Keukenrollen (geen wc-rollen) 
o Posterkokers 
o (Resten) isolatiebuizen (grijs) 
o (Resten) electrabuis 
o Binnenbanden (vd fiets) 
o Pantykousjes (schoon of nieuw, ladder mag) 
o IJzerdraad 
o Kurken, lange satéprikkers 
o Boutjes en moeren, haakjes en oogjes 
o Spijkers, gipsplaatschroeven en schroeven in diverse lengtes 
o Voor het mozaïeken zoeken we (met spoed) wat voegsel (of cement) om de stukjes tegel 

te kunnen voegen. 
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 MEDEDELINGEN VAN DE OR 

 

Beste ouders/ verzorgers,  
 
Denkt u aan betaling van de ouderbijdrage?  
Indien u dat nog niet gedaan heeft, kunt de ouderbijdrage (€37,50 per kind) overmaken naar 
rekeningnummer NL86 ABNA 0535 5873 25 t.n.v. St. Ouderraad Elzeneind, onder vermelding van 
de naam en klas van uw kind. Graag 1 overboeking per kind. Komt u in aanmerking voor 
vergoeding door Stichting Leergeld, neem dan contact met hen of school op. 
 
Workshopavond 
Vrijdag 8 november van 18.00u tot 19.45u zal onze jaarlijkse workshopavond, voor alle kinderen 
van de groepen 1 t/m 8, weer plaatsvinden. Kaartverkoop vanaf nu! 
Wij hebben een heel leuk programma maar hebben uw hulp nodig bij de ondersteuning van de 
workshops. Wilt u of een familielid (opa, tante, grote broer, nicht etc.) komen helpen? 
Meld u en/of uw familielid aan bij Blanche 06-29037458 (ook voor nadere info) of via de  
link in 't Elzend. Voor deze avond zijn we, naast ouder/verzorgerhulp, nog op zoek naar wc-
rolletjes, glazen potten (min. 500 grams inhoud) en boterkuipjes met deksel (min. 500 gram). 
Deze spullen kunt u vanaf vrijdag 1 november inleveren bij de leerkracht.  
 Workshop avond  
 
Sintwerkgroep 
Alvast voor uw agenda: woensdagochtend 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school. 
We zijn al druk met de voorbereidingen hiervoor bezig. Wilt u woensdagochtend 4 december 
helpen, vul dan onderstaande link in: 
 Sint   

 
Hieronder staan, zoals eerder afgesproken, de linken naar de overige ouderhulplijsten:  
 Overblijven  
 Versieren / Helpende handen  
 Hoofdluiscontrole  
 Carnaval  
 Bingo avond  
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 

Herfstwandeling 
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag in de bossen. Vol enthousiasme gingen we op 
pad. Zoeken naar dieren, mooie paddenstoelen en natuurlijk genieten van het zonnetje. 
Hulpouders, hartelijk dank voor het rijden en de begeleiding in de bossen!  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN0wwNTA4TEVGNUtPNFg1WVhRQzMxMlBDTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOUc0VDg3RjFNV0pMR1o5ODdZQ1E0OEswMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUNDFGMUxTNVpTRU5UME4xOUFXT1FOV0NITC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUMzBPQlJVVkZSVVRBOFVaTlNRVVpFU0dFOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUNjhaSEFISTVYNVRRMVlNUE9BVE1BQVlLVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN1hFOUtCVlE2QkxPSVc5N09TMFhNT0YyNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOVk5SFlTWEZBMFZQNFYzS002SUFURkRGVi4u
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Keuzemiddagen 
De eerste keuzemiddag stond in het teken van de herfst. De activiteiten worden door de 
leerkrachten zelf verzorgd en er worden verschillende activiteiten gegeven, zoals appelflappen 
bakken, koekjes bakken, knutselen, dans en het blote-voeten-pad. De eerste keuzemiddag was 
een erg fijne middag, de kinderen hebben fijn gewerkt en gespeeld. Maandag 4 november is de 
tweede keuzemiddag. Na de keuzemiddagen delen we wat foto’s via Schoudercom.  
 
Project Jij & Ik 
We zijn gestart met het project Jij&Ik. Na het project over de ruimte en een kort uitstapje naar de 
herfst, zijn we begonnen met het project Jij&Ik. In dit project gaan we het hebben over 
verschillende culturen, mensen, verschillen tussen jij&ik. Vervolgens leggen we het accent op 
kleding, voor jonge kinderen een heel concrete manier om verschillen waar te nemen. We eindigen 
dit project met een modeshow!  
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 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 

 

Jij en ik! 

Na de herfstvakantie zijn wij gestart het nieuwe thema van Alles-in-1: Jij en ik!  
 
Dit thema gaat over verschillende culturen. We leren over eten & drinken, muziek & dans, wonen 
& spelen en kleding & feest.  
 
Week 1 start met het luisteren naar een voorleesverhaal waarin de kinderen kennismaken met 
groep 4 van basisschool De Fontein. De kinderen uit deze groep zijn allemaal verschillend. Elk kind 
vertelt iets bijzonders over zichzelf (geloof, eten, hobby).  
 
Mochten er ouders zijn, die een kookworkshop willen geven en de kinderen verschillende 
gerechten uit de culturen willen laten proeven, dan horen wij dit graag.  
 
Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 
 
  
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 

 

HET GROTE MAD SCIENCE THEATERFEEST 
Omdat een feest moet knallen... 

 
Mad Science Nederland bestaat 15 jaar en dat vieren we met een spectaculaire theatertour. 
Samen met onze professors ga je op zoek naar de formule om het perfecte feest te geven.  
 
Tijdens deze energieke kindervoorstelling trakteert Mad Science je op het leukste en meest 
spectaculaire uit de wereld van de wetenschap. Met wie ga jij? 
Voor tickets en info surf je naar de website van het theater. 
 
WANNEER: 24 november 2019 
WAAR: Theater de Lievekamp Oss 
 
WEBSITE: https://www.lievekamp.nl 
 

 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lievekamp.nl%2Fprogramma%2Fhet-grote-mad-science-theaterfeest-het-grote-mad-science-theaterfeest-24-nov%2F&data=02%7C01%7Ckimvanherpen%40saamscholen.nl%7C01d541157a3044b9b14f08d758691236%7C72e78e05341445139ce82ed3dc64c1e0%7C1%7C0%7C637075080609749270&sdata=9OjtdVMh%2FEaev92IKUWZiUFLVDhBUmiwdtEdAieOcUM%3D&reserved=0
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 Hosse in ’t Osse !   
 
 

 

Beste carnavalsliefhebbers van de Osse basisscholen, 
 
Op zaterdagmiddag 16 november a.s. gaan in de Groene Engel de deuren weer open voor 
de onthulling van de 54e Osse jeugdprins en zijn adjudant. 
 
Dit jaar zal de aanwezige jeugd op een interactieve manier mogen meewerken aan de 
spectaculaire onthulling van onze nieuwe prins en zijn adjudant. Wil je hieraan meedoen, 
neem dan wel een mobiele telefoon mee. Wij beloven jullie dat het superleuk wordt. 
 
Verder zal voor en na de onthulling een geweldig leuk programma met muziek, dans en 
spektakel voorgeschoteld worden. 
 
Dit mag je niet missen, want misschien zit de jeugdprins of adjudant wel in jouw klas! 
  
 
Kom daarom allemaal, met jullie ouders e/o broers en zusjes naar de Groene Engel, 
Kruisstraat 15 in Oss. 
De middag begint om 14.30 uur en toegang is gratis!  
 
Graag tot ziens, want het wordt weer tijd om te gaan Hosse in’t Osse! 
 
Met carnavalsgroeten, 
                                                             
Hans Wittenberg 
Namens de jeugdcommissie S.C.V.O. 
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