‘t elzend
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ALGEMEEN

Doorschuifochtend!
In tegenstelling tot wat op de schoolkalender staat vindt de jaarlijkse doorschuifochtend dit jaar
plaats op donderdag 28 juni.
Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn gemaakt. In de week van 18 juni vindt de verkoop plaats. U ontvangt hierover
nog een extra bericht.
Bezoekochtend 12 juni> de laatste dit schooljaar. Zien wij u ook?
Roostervrije dag 13 juni
Woensdag 13 juni is de 5e roostervrije dag voor de kinderen. Zoals het er nu naar uit ziet kan ook
de 6e roostervrije dag d.d. 6 juli als vrije dag worden ingezet.
Privacy en SAAM
Ook voor alle scholen van SAAM is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De nieuwe wetgeving
bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar
geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten
worden om de persoonsgegevens te beschermen. Informatiebeveiliging is dan ook een belangrijke
voorwaarde van privacy, terwijl omgekeerd het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Beide begrippen staan daarbij naast elkaar, en zijn van
elkaar afhankelijk.
Steeds vaker worden bij SAAM data van o.a. leerlingen digitaal opgeslagen en verwerkt. Omgang
met gevoelige gegevens vereist grote zorgvuldigheid, want digitale data kunnen zich razendsnel
verspreiden.
De digitalisering in het onderwijs vereist extra bewustwording van de bijbehorende risico’s die dit
met zich meebrengt als het gaat over privacy.
Er volgt bij de start van het nieuwe schooljaar voor het gehele personeel een scholing waardoor
iedereen het belang en de spelregels van het geldende privacy- en ICT-gebruiksbeleid nog meer
beseft en er ook naar handelt.
Iedere medewerker van SAAM* is zich in ieder geval bewust van de risico’s die het verwerken van
gevoelige gegevens met zich meebrengt en zal waar nodig geheimhouding in acht nemen.
Reeds maanden is er een groep bovenschoolse vertegenwoordigers actief bezig onder begeleiding
van AVG-verenigingen om alle scholen van SAAM voor te bereiden op deze transitie. Te denken
valt aan het beleid t.a.v. het bewaren en vernietigen van allerlei gegevens, inschrijfformulieren,
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fotomateriaal, websites etc. Het doel van SAAM is echter om vóór 2019 geheel AVG klaar te zijn,
de laatste puntjes worden op de "i" gezet. We nemen u de komende periode graag mee in de
stappen die wij zetten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.
Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Eerste dag
Herfstvakantie
15 oktober
Kerstvakantie
24 december
Voorjaarsvakantie
4 maart
Pasen en Meivakantie (incl.
22 april
Koningsdag)
Hemelvaart
30 mei
Pinksteren
10 juni
Zomervakantie
8 juli

Laatste dag
19 oktober
4 januari
8 maart
3 mei
30 mei
10 juni
16 augustus

Daarnaast zijn er nog een 6-tal roostervrije dagen voor de kinderen. Op deze dagen heeft het
team ruimte voor andere bezigheden/taken dan het lesgeven aan uw kinderen. Voor het
schooljaar 2018-2019 zijn de roostervrije dagen met instemming van de MR vastgesteld op:
vrijdag 5 oktober, donderdag 6 december, woensdag 13 februari, vrijdag 31 mei (vrijdag na
Hemelvaart), woensdag 19 juni en vrijdag 5 juli (calamiteitendag).
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad
mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie
over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.


MEDEDELINGEN ONDERBOUW

Project zomer
Vanaf 11 juni zullen we gaan beginnen met het project Zomer.
Tijdens dit project gaan we het hebben over de vakantie en reizen. Waar ga je naartoe? Wat
neem je allemaal mee? Hoe ga je erheen? En in wat voor soort accommodatie verblijf je?
Het is leuk als u thuis uw kind betrekt bij de voorbereiding van uw eigen vakantie.
Wilt u uw kind een vakantiefoto meegeven zodat we deze kunnen bespreken in de klas.
Bezoek aan de kinderboerderij NME
In juni brengen we weer een bezoek aan de kinderboerderij.
OBA is welkom op maandag 4 juni van 12.30u - 13.45u
OBB is welkom op dinsdag 5 juni van 12.30u – 13.45u
OBC is welkom op donderdag 7 juni van 12.30u-13.45u.
We hebben hiervoor voldoende ouders. Hartelijk dank voor uw aanmelding.
Spelletjesmiddag onderbouw 19 juni
Na vandaag kunt u zich weer opgeven voor de spelletjesmiddag op dinsdag 19 juni van 12.30u13.30u. U kunt zich intekenen op de lijsten die in de gang hangen.
Ook mogen de kinderen weer een gezelschapsspelletje van thuis meenemen (graag voorzien van
naam) zodat we kennis kunnen maken met de gezelschapsspelletjes van een ander.
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Aansluitend zullen wij met de kinderen gaan buiten spelen. U bent van harte welkom om dan mee
buiten te blijven spelen zodat u niet op en neer hoeft te rijden.
Thuis insmeren tegen de zon
Mochten er vóór de zomervakantie nog prachtige, zonnige dagen komen, smeer uw kind dan
alvast thuis in voordat hij/zij naar school gaat. Voor het buiten spelen in de middag (13.4514.15u) worden de kinderen op school nogmaals ingesmeerd.
We geven de kinderen zeker lesjes in insmeren (van elkaar en van hun eigen gezicht) maar dit
verloopt tot op heden nog niet helemaal vlekkeloos. Daarnaast is het voor ons geen doen om alle
kinderen in te smeren voordat we naar buiten gaan.
Dank voor uw medewerking! En de kinderen zelf doen zó hun best om zichzelf goed te
beschermen. Mooi om te zien hoe dit insmeerproces verloopt! Leer mij het zelf te doen....


MEDEDELINGEN MIDDENBOUW

Groep 3/4
Rekenen:
Groep 3
Deze maand leert uw kind:

optellen en aftrekken tussen de 20 en de 30, zoals 23 + 2 en 27 − 5

optellen en aftrekken tot 30, zoals 19 + 3 en 24 − 7

vlakke figuren spiegelen
Tips voor thuis:

Oefen met de getallenlijn door het spelen van ‘ganzenbord’ of ‘slangen en ladders’.

Oefen met optellen en aftrekken door een spel met kaarten: Gebruik een set speelkaarten
zonder boer, vrouw, heer, aas en joker. Leg de kaarten op de kop en pak om de beurt de
bovenste twee kaarten. Wie als eerste de getallen van beide kaarten heeft opgeteld wint
de kaarten. De winnaar is degene die aan het einde van het spel de meeste kaarten heeft.

Oefen met spiegelen door te bekijken welke logo’s van bekende merken (bijvoorbeeld
automerken of sportmerken) een spiegellijn hebben.
Groep 4
Deze maand leert uw kind:
 De tafel van 9
 Getallen tot 200 opschrijven
 Digitaal klokkijken hele uren, halve uren en kwartieren.
 Inhoudsmaten.
 Rekenen met tijd in minuten.
Tips voor thuis:
 Tafel van 9 oefenen.
 Oefenen met klokkijken.
 Favoriete tv programma uitrekenen hoe lang het programma duurt.
Alles-in-1
Ons laatste thema is gestart en heet: Wat groeit en
bloeit. Dit is een thema in het domein natuur. We
leren over planten en wat ze nodig hebben om te
overleven: licht, water, warmte en mineralen uit de
aarde. Daarnaast komt aan bod wat er gedurende de
verschillende jaargetijden in de natuur gebeurt. Ook
leren we over de geboorte van dieren en besteden we
aandacht aan huisdieren. We leren over de geboorte
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en groei van kinderen en het gebit. Ook leren we op welke manier we voor ons lichaam kunnen
zorgen. Tot slot staan de wonderen van en het zorgen voor de natuur centraal. We hebben van
heel veel ouders en kinderen moestuintjes ontvangen. Deze en andere zaadjes gaan we
planten/verzorgen in de klas of buiten.
We zouden graag voor ieder kind een boterkuipje willen hebben, waar we de plantjes in kunnen
zaaien, deze mogen vanaf morgen mee naar school genomen worden.
Dankjewel alvast.
Alle groepen gaan vuil prikken in de wijk, sommige groepen zijn al aan de beurt geweest.
Poetsen, poetsen en nog eens poetsen… wie helpt ons mee?
Het einde van het schooljaar komt alweer in zicht. Graag zouden wij het schooljaar willen afsluiten
met een grote schoonmaak zodat alles voor de zomervakantie fris in de kasten staat, klaar voor
het volgende schooljaar. Hierbij willen we om uw hulp vragen. Binnenkort ontvangt u van ons
informatie op welke dagen wij dit willen gaan doen. U kunt er ook voor kiezen om materiaal mee
naar huis te nemen en thuis te poetsen. Denkt u er maar alvast eens over na.
Wij zijn jullie heel dankbaar!


MEDEDELINGEN BOVENBOUW

Terugblik Soldaten in de Klas
Vorige week woensdag was het reuze spannend in de bovenbouw van Montessorischool Elzeneind!
Er kwamen namelijk echte militairen van de Koninklijke Landmacht langs. Alle drie de
bovenbouwgroepen hebben een presentatie van een commandant gehad in de klas en mochten
daarna naar buiten, waar er nog meer militairen op hen wachtten.
Zij hadden gezorgd voor allerlei spullen uit het leger: een militaire uitrusting, verschillende
wapens, nachtkijkers, speciaal legervoedsel en als klap op de vuurpijl mochten de kinderen ook
een kijkje nemen in de Fennek (militair voertuig). Een groot succes! Ook ouders en andere
omstanders waren zeer geïnteresseerd en mochten ook het een en ander uitproberen.
Dit bezoek paste perfect in ons huidige thema Moderne Geschiedenis, waarin we onder andere de
Franse en Industriële Revolutie en beide wereldoorlogen behandelen.
Gastles over WO II
Op 11 en 14 juni krijgen wij een hele bijzondere gastspreker op bezoek: de vader van juf Reny
komt vertellen over zijn eigen ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog! Hoe gaaf is het om
verhalen over de oorlog uit de eerste hand te horen. Wij zijn reuze benieuwd! Op 11 juni zal de
vader van juf Reny vertellen aan BBB en groep 8 van BBA, op 14 juni aan BBC en groep 7 van
BBA.
Afscheidsavond groep 8: reminder bericht Schoolpoort
Hierbij willen wij alle ouders van groep 8 nogmaals wijzen op aan het feit dat de afscheidsavond
van groep 8 is verplaatst van donderdag 28 juni naar woensdag 27 juni. Zie hiervoor ook het
bericht dat vorige week woensdag is verstuurd via Schoolpoort. Dit betekent ook dat de
doorschuifochtend wordt verplaatst naar donderdag 28 juni. Groep 8 is die dag vrij! Zij mogen
uitrusten van hun inspanningen bij de revue en afscheidsavond.
Afscheidsavond groep 8: herhaalde oproep foto’s
Ouders van groep 8: denkt u nog aan het toesturen van foto's van uw zoon/dochter? Tot op
heden hebben wij nog maar weinig foto’s ontvangen…
We willen graag een foto van uw kind toen hij/zij een jaar of drie/vier was én een recente foto.
Liefst een foto waarop het gezicht goed te zien is.
U kunt de foto's mailen naar: renyruijs@saamscholen.nl of de foto's even afgeven bij Reny.
(uiteraard ontvangt u de foto's snel weer terug). Bij voorbaat onze hartelijke dank!
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Afscheidsavond groep 8: aanwezigheid Joris Brukx
Aanstaande donderdag 31 mei en vrijdag 1 juni is Joris voor het eerst aanwezig om met de
leerlingen van groep 8 te werken en brainstormen over hun revue. De week erna zullen de
leerlingen zelfstandig (wel onder begeleiding van leerkrachten en ouders) de verhaallijn en het
script verder uitwerken. Op donderdag 7 juni komt Joris weer langs om de verhaallijn met de
leerlingen door te nemen. Het streven is om het script op 8 juni mee te geven naar huis. In de
week van 11 juni oefenen de kinderen zelfstandig thuis en op school hun teksten. In de week van
18 juni zal Joris weer 4 dagen aanwezig zijn om intensief met de leerlingen te werken en
repeteren. De week erna, van 25 juni, is het zover! Na een generale repetitie op maandag 25 juni
zal de revue op 26 en 27 juni telkens 2 keer per dag opgevoerd worden volgens onderstaand
schema:
- 26 juni 09:00 uur: opvoering voor de groep 1-2 (alleen liedjes en dansjes)
-

26 juni 10:30 uur: opvoering voor de groepen 3 t/m 7

-

27 juni 10:30 uur: opvoering voor opa’s, oma’s en andere belangstellenden

-

27 juni 19:00 uur: opvoering voor ouders met daarna de afscheidsavond
(leerlingen groep 8 zijn welkom van 18:30 uur)

We zijn nog op zoek naar ouders die de komende tijd met de kinderen (in groepjes) willen werken
aan het schrijven van de teksten en/of repeteren (vanaf 4 juni). Ook zoeken wij enthousiaste
ouders die ons kunnen helpen met schminken voor aanvang van de 4 opvoeringen. Lijkt u dit
leuk? Laat het even weten aan juf Bregje (bregjevanrossem@saamscholen.nl). Bij voorbaat dank!
Cito-toetsen groep 7
Zoals gebruikelijk nemen wij in juni de eindtoetsen van het Cito af. Het gaat om toetsen rekenenwiskunde, spelling en werkwoordspelling. We hebben hiervoor het volgende schema opgesteld:
•
Week van 4-8 juni: rekenen-wiskunde en spelling
•
Week van 11-15 juni: werkwoordspelling en uitloop/inhaaldagen
Zorg er samen voor dat uw kind op tijd naar bed gaat in deze periode en voldoende tot rust komt,
zodat iedereen fris, fruitig en gemotiveerd met de toetsen aan de slag kan gaan! Succes!!

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN!

Datum
01-06
01-06
06-06
07-06
07-06
08-06
09-06

Naam
Bart Steegman
Auke van Herpen
Victoria Jolly
Jackson Olenski
Jens Mus
Niels v. Dinther
Ravi Duis

Groep
BBB
MBC
OBB
MBA
OBA
MBF
OBB

Datum
10-06
14-06
14-06
16-06
17-06
18-06

Naam
Jasper Zwanenberg
Valerie Jansen
Boaz v. Bekkum
Mannasa Aburas
Damian Reuvers
Ruveysa Demirci

Groep
MBA
MBA
OBB
OBA
MBA
MBC
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BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN

Betreft: Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin gaat weer van start
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 7,
Volgend schooljaar zit je kind in groep 6, 7 of 8. Geef je kind een voorsprong voor de rest van
zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus en ontvang extra voordeel.
Waarom leren typen?
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan
kinderen die zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge
leeftijd een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede
typevaardigheid beter kunnen spellen.
Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk voor jouw kind als een mooi, leesbaar
handschrift. Maar dat gaat niet vanzelf; in een groepje onder begeleiding van een professionele
type-coach boek je het beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau.
Hierdoor is het tempo waarmee de cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.
Startdatum: maandag 1 oktober 2018
Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur
Leslocatie: Montessorischool Elzeneind, Staringstraat 6 -10 5343 GH OSS





De Typetuin is ontwikkeld door Oefenweb (bekend van Rekentuin en Taalzee).
Kinderen oefenen online op hun eigen tempo en niveau.
Aangepaste normering voor kinderen met bv. dyslexie.
Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten.
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Recent compleet vernieuwd: met extra taaloefeningen, games en nog veel meer!
De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland.
Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl ).

Kies je korting (bij aanmelding vóór 1 augustus 2018)
Prijs
cursus
€175

Directe
schoolkorting
€10

Korting wordt direct
berekend

Keuze-korting
Optie 1:
Optie 2:
Een jaar lang gratis
Of €15 extra
toegang tot Rekentuin,
korting, je betaalt
Taalzee en Words & Birds
dan €150.
t.w.v. €40,-. Je betaalt
€165.
Gebruik promocode KORTING15 wanneer je
kiest voor optie 2. Meer info op
https://www.typetuin.nl/vroegboekactie

Inschrijven is een fluitje van een cent
1) Meld jouw zoon/ dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op
“aanmelden”.
2) Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in.
3) De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje. Niet de juiste cursus? Klik dan
het bolletje aan van de cursuslocatie van jouw keuze.
4) Klik op “schrijf in voor deze cursus”.
5) Kies je voor optie 2 van de keuze korting, vul dan promocode KORTING15 in.
6) Rond de inschrijving verder af.
Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?
Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.
Met vriendelijke groeten,

Team van de Typetuin

Zomerconcert’s Hertogenbosch
Op zondag 27 juni vindt er in de Grote Kerk in ’s Hertogenbosch een zomerconcert van het
filharmonisch orkest plaats waaraan een oud-leerlinge van onze school deelneemt, nl.
Manon Pardoen. Een flyer met meer informtie over dit concert vindt u als bijlage bij dit ’t elzend
(www.fohsite.nl).

Judovereniging Kaihatsu Oss is een jonge judo-vereniging die trainingen geeft in de dojo van
Sportcentrum van der Heijden aan de Brederostraat nr. 1 te Oss (achter winkelcentrum Ruwert).
De vereniging heeft als motto: “Door Plezier te Ontwikkelen”. Kaihatsu betekent in het Japans dan
ook zoveel als groei en/of ontwikkeling. Plezier hebben in het Judo moet volgens het bestuur dan
ook altijd op de eerste plaats komen en hoe leerlingen zich dan verder ontwikkelen is aan hen.
Ieder kind, puber of volwassen persoon heeft een eigen weg te gaan als het gaat om zichzelf te
ontwikkelen. Judo wordt daarbij als middel gebruikt en plezier hebben in de sport is van essentieel
belang om uiteindelijk een positieve groei en ontwikkeling als persoon en sporter door te maken.
Judo is een sport die door iedereen en op elk niveau beoefend kan worden. Of het nu leerlingen
betreft die graag willen leren judoën en wellicht wedstrijden willen gaan doen, of dat het kinderen
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zijn die graag wat meer weerbaar willen worden, voor iedereen is er voldoende ruimte om zich te
ontwikkelen. Ook voor (jong)volwassenen die in hun jongere jaren aan Judo hebben gedaan en
eigenlijk deze sport weer zouden willen oppakken zijn er volop mogelijkheden om op een
verantwoorde manier in te stromen.
De trainingen worden geleid door sensei Patrick van de Wetering en zijn sempai (assistenten) en
vinden plaats op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Voor de tijden en leeftijdsgroepen kun
je kijken op https://kaihatsu-judo.nl/training/ . Op donderdag tussen 19.00 en 20.00 uur is er een
speciale wedstrijdtraining voor die leerlingen die zich ook met andere judoka’s willen meten in
wedstrijdverband.
Ook geven wij op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur Weerbaarheidstraining voor Vrouwen.
Voor meer informatie of aanmelden voor 3 vrijblijvende proeflessen, kun je kijken op onze site
www.kaihatsu-judo.nl of https://www.facebook.com/Kaihatsu.Judo.Oss/ . Of stuur een mail naar
secretariaat@kaihatsu-judo.nl

