
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 26 maart 2019 
 ALGEMEEN 

 
 
Lentekriebels …… 
Vorige week was het de week van de lentekriebels. Er is in de groepen het nodige voorbij 
gekomen, maar gaat het uiteindelijk niet om gezien worden, er mogen zijn, er voor iets of iemand 
toe doen? Voor iemand of zelfs voor meerderen. Vriendschap, er voor elkaar zijn. Dat is waar 
volgens mij het leven om gaat. Daar doen wij bij Montessorischool Elzeneind ontzettend ons best 
voor. Samen met de kinderen en met u als ouder. Dank je wel! Monique 
 
Koningsspelen 2019 
Vrijdag 19 april houden wij onze Koningsspelen. Heeft u tijd en zin om op deze dag de activiteiten 
voor de kinderen te ondersteunen? Welkom! Stuur een mailtje naar 
claudiavanbalveren@saamscholen.nl  
 
Verkeerstuin op Montessorischool Elzeneind 
Vrijdag 29 maart is er weer de verkeerstuin!  
De kinderen uit de groepen MBD, MBE, MBF, BBA, BBB en BBC moeten dan hun fiets meenemen 
naar school. Zij zullen deelnemen aan het fietsbehendigheidsparcours.  
De kinderen uit de groepen OBA, OBB, OBC, OMB, MBA, MBB en MBC mogen hun fiets 
meenemen, maar een driewieler of step mag natuurlijk ook. Zij zullen deelnemen aan het 
verkeersplein. 
 
Verkeersplein  
Het verkeersplein laat kinderen op een leuke manier kennismaken met de verkeersregels. Door 
met een fiets, step of driewieler het parcours te rijden, kunnen de kinderen allerlei 
verkeerssituaties en verkeersregels oefenen, zoals het nemen van rotondes, wegversmallingen en 
het verlenen van voorrang. 
 
Fietsbehendigheidsparcours 
Het fietsbehendigheidsparcours omvat diverse oefeningen die al fietsend gedaan moeten worden. 
De oefeningen sluiten aan bij situaties uit de dagelijkse praktijk. Door de oefeningen te doen, 
merken leerlingen of zij handig en vertrouwd zijn met hun fiets. Vertrouwd zijn met je fiets 
vergroot je veiligheid in het verkeer. 
 
Fiets parkeren: de fietsen mogen in de fietsenstalling naast de gymzaal geplaatst worden bij het 
bordje met de naam van de betreffende klas. Het is de bedoeling dat ouders hun fiets niet in de 
fietsenstalling parkeren, zodat de kinderen alle ruimte kunnen gebruiken voor hun fiets. 
 
Fietsverlichtingscontrole 
Aansluitend aan de verkeerstuin organiseren wij van 14.30 uur tot 15.00 uur een fietscontrole voor 
de kinderen die hun fiets willen controleren. Dit is dus niet verplicht! Dit controleren vindt plaats 
op het plein bij de hoofdingang. Richard, juf Chantal en juf Claudia zullen aanwezig zijn om samen 
met de kinderen hun fiets te controleren. 
 

 

                    

‘t elzend 
 

mailto:claudiavanbalveren@saamscholen.nl
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KIK - Kijken In de Klas 
Op woensdag 3 april bent u van 8.30 – 9.30 weer van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen in de klas(sen) van uw kind(eren). 
 
Tiny Forest 
Hallo. Wij zijn Chariva en Rohan en gaan u wat vertellen over het Tiny Forest. Het Tiny Forest is 
aangeplant voor een leefomgeving voor mens en dier. Er is een buitenleslokaal waar de kinderen 
van verschillende scholen les kunnen krijgen over onze natuur. In het buitenleslokaal kunnen 
mensen ook met elkaar praten. Zo leert iedereen wat meer van elkaar en de natuur. Het bos is 
aangeplant, omdat we meer groen in Oss willen hebben. Zo is Oss weer 900 bomen rijker. Het 
Tiny Forest heeft de naam ‘klein bOss’ gekregen. Per 2 kinderen kregen we 9 bomen en 3 vakken 
om de bomen in te planten. Iedereen heeft op een houtschijfje zijn of haar naam mogen schrijven 
en eventueel ook nog een naam voor de favoriete boom die je hebt geplant. Rohans boom heet: 
Sprink en mijn (Chariva) boom heet: Hikkie. Er staan in het bos zo’n 36 verschillende soorten. Wij 
hopen dat u er veel plezier zult hebben in of bij het kleine bOss. Dit was ons stukje over het Tiny 
Forest. Vriendelijke groet: Chariva & Rohan. 
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 

Bingo-avond 
Wat hebben onze kinderen van Montessorischool Elzeneind een GEWELDIGE Bingo-avond gehad 
op vrijdag 22 maart 2019. 
Dit jaar hadden we maar liefst 137 aanmeldingen, een recordaantal kinderen!  
De Bingo-avond was niet zo'n groot succes geweest zonder alle hulp die we gekregen hebben van 
alle lieve ouders die deze avond kwamen helpen. Nogmaals dank daarvoor!  

Ook onze sponsors van dit jaar willen we even in het zonnetje zetten. Zij die het mogelijk hebben 
gemaakt om super prijsjes te sponsoren willen we ontzettend bedanken!!! Dankzij deze sponsors, 
hebben we kinderen erg blij kunnen maken. Wat zagen we veel lachende, blije en vooral trotse 
kinderen.  
Onze sponsors dit jaar waren: 
 
* Bioscoop Kinepolis Oss 
* Elckerlyc 
* Restaria de Heihoek en Ussen in Oss 
* Golfslag bad Oss 
* De Hullies uit Uden 
* Okido Speelparadijs uit Oss 
* Allesandro Ijssalon uit Oss 
* Sport expertisecentrum uit Oss 
 
DANK JULLIE WEL ALLEMAAL.  
Namens de kinderen, de school en de organisatie van de Bingo-avond. 
We hopen dat we jullie volgend jaar weer als sponsor van onze Bingo-avond mogen ontvangen. 
Dank aan de leerkrachten die toch een gaatje hebben kunnen vinden om het met de kinderen over 
de Bingo-avond te hebben. 

Wij als organisatie van de Bingo-avond kijken zeer tevreden terug naar een geweldige & gezellige 
avond! Wij hebben al zin in volgende Bingo-avond, jullie ook? 
Hopelijk tot de volgende Bingo-avond!  

Groetjes, 
Organisatie Bingo-avond 2019 
Montessorischool Elzeneind 
 



 3 

 
 
Hulpouders 
Wij realiseren ons dat we vaak aanspraak doen op hulp van ouders/verzorgers/familieleden van de 
kinderen. Maart en april zijn in het bijzonder maanden waarin we veel leuke extra activiteiten 
hebben kunnen organiseren. Deze leuke activiteiten kunnen we echter niet doen zonder uw hulp. 
Wij willen u dan ook heel hartelijk bedanken voor alle hulp gegeven, nu en in de toekomst!  
Voor de keuzemiddag van de groepen 1 t/m 4 van 5 april hebben we nog ouders/verzorgers nodig 
voor begeleiding. De inschrijflijst hangt tegenover de deur van OBB. 
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE MR 
Bericht van de MR! Wist u dat: 

 we op maandag 25 maart weer vergadering hebben gehad; 
 Mirjam en Esther de startcursus MR hebben gevolgd; 
 de verkiezingen voor ouders er weer aan komen; 
 we graag van u horen als u interesse heeft. 
 een reactie graag dan naar mr.msbselzeneind@saamscholen.nl 

Met groet,  
 
Els, Mirjam, Erik, Esther, Niké en Cor  
 
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 
Keuzemiddagen 29 maart en 5 april 
Op 29 maart en 5 april staan de keuzemiddagen weer op de planning. Helaas hebben we nog niet 
voldoende hulpouders. Zoals eerder vermeld beslissen we morgen of de keuzemiddagen door 
kunnen gaan. Dus mocht u of eventueel opa’s, oma’s, tantes of uw buurvrouw nog tijd hebben op 
deze middagen: schrijf u dan morgen in op de inschrijflijst (deze hangt bij OBB).  
 
Week van de lentekriebels  
Vorige week hebben we aandacht besteed aan de week van de lentekriebels. In deze week 
hebben we het gehad over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit natuurlijk op een wijze die 
passend is voor het jonge kind. We hebben het gehad over elkaar lief vinden, verschillen tussen 
mensen en je grenzen aangeven. De kinderen waren erg betrokken bij de lessen en mochten zo 
hun eigen ervaringen delen. Een waardevolle week! 
 
Thema Lente: de moestuin 
Deze week maken we een start met het nieuwe thema; lente! We richten ons op de moestuin en 
alles wat te maken heeft met zaaien, oogsten en groeien! We zijn hiervoor nog op zoek naar 
bloembollen of andere zaden die we kunnen gaan zaaien. Mocht u thuis nog iets hebben liggen, 
dan mag u het bij uw eigen leerkracht afgeven. Alvast hartelijk dank!  
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 
Keuzemiddagen  
Op 29 maart en 5 april staan de keuzemiddagen weer op de planning. Helaas hebben we nog niet 
voldoende hulpouders. Zoals eerder vermeld beslissen we morgen of de keuzemiddagen door 
kunnen gaan. Dus mocht u of eventueel opa’s, oma’s, tantes of uw buurvrouw nog tijd hebben op 
deze middagen: schrijf u dan morgen in op de inschrijflijst (deze hangt bij OBB).  
 
Week van de lentekriebels  
Vorige week hebben we aandacht besteed aan de week van de lentekriebels. In deze week 
hebben we het gehad over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit natuurlijk op een wijze die 
passend is voor het jonge kind. We hebben het gehad over elkaar lief vinden, verschillen tussen 
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mensen en je grenzen aangeven. De kinderen waren erg betrokken bij de lessen en mochten zo 
hun eigen ervaringen delen. Een waardevolle week! 
 
NME  
We zijn nog op zoek naar hulpouders die groepjes kunnen begeleiden tijdens het bezoek van NME 
op school. MBA is aan de beurt op maandag 8 april (zij hebben nog één begeleider nodig), MBB is 
aan de beurt op woensdag 10 april en MBC is op donderdag 9 april aan de beurt. In iedere groep 
zal de activiteit van 10.30u-12.00u duren. Mocht u deze ochtend kunnen helpen, dan mag u zich 
opgeven bij de leerkracht van de desbetreffende groep.  
  
Thema ‘Hoe werkt dat?’  
Inmiddels zijn we al twee weken aan de slag gegaan met het thema ‘Hoe werkt dat?’. Het 
enthousiasme is groot en we merken dat het thema leeft bij de kinderen. Helaas zijn onze 
aandachtstafels nog erg leeg. Mocht u thuis een voorwerp hebben wat met techniek te maken 
heeft en kan uw kind er het een en ander over vertellen, dan mag uw kind het mee naar school 
nemen. Zo maken we het thema nog levendiger!  
 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
Klassenlunch 28 maart 2019 
Op donderdag 28 maart doen we in de bovenbouw mee aan de ‘Klassenlunch’, een project van 
stichting ‘Ik eet het beter’. Doel van deze lunch is de kinderen bewust maken van gezonde keuzes 
met betrekking tot hun voeding. De leerlingen van de bovenbouw hoeven deze dag geen lunch 
mee te nemen, deze wordt verzorgd namens het voedingscentrum in samenwerking met de 
Albert Heijn. Lekker en gezond! 
 
Gastles Milieu en Kringloop  
Tevens krijgen wij op donderdag 28 maart een gastles van Nynke Stein. Zij werkt bij de gemeente 
en komt in elke klas iets vertellen over de Osse milieustraat, het duurzaamheidsplein en het 
kringloopbedrijf. Daarna zal zij ook met de leerlingen aan de slag gaan met leuke interactieve 
opdrachten.  
 
Taaldorp Maaslandcollege 
Op woensdag 3 april brengen wij, na de KIK-ochtend, een bezoek aan het Maaslandcollege.  
Zij organiseren een heus Taaldorp voor leerlingen van groep 7-8, waar de voertaal Engels is. Dat 
lijkt ons hartstikke tof! We zijn welkom van 10:40 uur tot 11:40 uur en zullen daarom na de 
ochtendpauze vertrekken en voor het eind van de lesdag weer terug zijn. De kinderen van de 
bovenbouw dienen op 3 april dus op de fiets naar school te komen. Begeleiding voor het 
uitstapje is vanuit school al rond.  
 
Pannenkoekendag groep 8 
Op vrijdag 5 april doet groep 8 mee aan de nationale Pannenkoekendag. Op de nationale 
Pannenkoekendag bakken leerlingen door heel het land pannenkoeken voor ouderen in de buurt. 
Onze groep 8 leerlingen gaan dit dus ook doen, onder leiding van juf Bregje en met hulp van 
ouders, bij zorginstelling Corte Foort. We vertrekken om 09:15 uur en verwachten russen 14:15 
uur en 14:30 uur weer terug te zijn op school. Leerlingen van groep 8 dienen op 5 april dus op de 
fiets naar school te komen! 
 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 
Zoals al eerder door ons is gecommuniceerd, wordt het praktisch verkeersexamen dit jaar landelijk 
op donderdag 4 april afgenomen. In de klassen oefenen we momenteel intensief met speciale 
voorbereidingsboekjes. Thuis kunt u ook met uw kind oefenen voor het theoretisch examen. Neem 
eens een kijkje op de website van www.examen.vvn.nl, waarop diverse oefenexamens en handige 
tips te vinden zijn. We wensen onze leerlingen van groep 7 alvast veel succes op 4 april! 
 
 

http://www.examen.vvn.nl/
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Praktisch verkeersexamen groep 7: GEWIJZIGDE DATUM 
Vorige week heeft uw kind de route van het praktisch verkeersexamen meegekregen. De route is, 
samen met een uitlegfilmpje, ook te vinden op http://vvn-maasland.nl/project/verkeersexamens/. 
De route ziet er anders uit dan voorgaande jaren, door de gewijzigde situatie bij het Jan Cunen 
Museum. Het is erg belangrijk dat u samen met uw kind deze nieuwe route goed oefent! 
De datum waarop onze school is ingedeeld is gewijzigd. We zijn nu niet meer op 12 april, maar op 
15 april aan de beurt met onze leerlingen. Op die dag dienen de leerlingen van groep 7 dus op 
de fiets naar school te komen. Hun fiets kunnen zij aanstaande vrijdagmiddag, tussen 14:30 uur 
en 15:00 uur (na de verkeerstuin), laten checken of deze aan de veiligheidsnormen voor het 
examen voldoet.  
De kinderen die het praktisch examen afleggen krijgen op de dag van het examen, na het fietsen, 
direct te horen of zij geslaagd zijn, of dat ze een herexamen moeten afleggen. Het afleggen van 
een herexamen gebeurt aansluitend. Mocht een leerling dan nog niet geslaagd zijn, kan hij/ij 
volgend schooljaar met de ‘nieuwe’ groep 7 meedoen. We wensen onze leerlingen van groep 7 
vast veel succes op 15 april! 
 
Route-8 eindtoets groep 8 
Bijna is het zover… de Route-8 eindtoets van groep 8. We maken deze toets volledig digitaal, in 
drie dagdelen. De Route-8 eindtoets is een adaptieve toets en kost gemiddeld 2-3 uur per leerling. 
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van uw kind. Ieder kind doorloopt op 
deze manier een eigen route door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind nooit 
teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt 
voor uw kind prettig en zo min mogelijk belastend.  
 
Vanwege de tijdsindicatie zullen dus niet alle leerlingen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip aan 
de beurt zijn. Ook kunnen de leerlingen ervoor kiezen verschillende onderdelen op verschillende 
dagen te maken. Van maandag 15 t/m woensdag 17 april zal de eindtoets plaatsvinden. Let 
op: we starten dus meteen op maandag. Groep 7 werkt tijdens deze dagen veelal zelfstandig en 
individueel aan hun agenda-taken. 
Voor de groep 8 leerlingen een paar aandachtspunten: 

- Kauwgom is tijdens de eindtoets toegestaan. Echter geen bubblegum, en op de kauwgom 
mag alleen tijdens de afname zelf gekauwd worden. 

- Uitrekenpapier (kladblok) is toegestaan. 
- Zorg ervoor dat je fit bent tijdens de eindtoets: ga op tijd naar bed, eet gezond en zorg 

voor voldoende ontspanning na school.  
- Werk rustig, geconcentreerd en met aandacht aan de toets! 
- We werken alleen in de ochtend aan de eindtoets, de middagen zijn voor ontspanning. 

Alvast héél veel succes voor onze kanjers van groep 8!! 
 
OKVO-voorstelling 13 mei 2019 
Ook ons jaarlijkse OKVO-uitje staat alweer gepland: op maandag 13 mei mogen wij met de hele 
bovenbouw naar een filmvoorstelling in de Groene Engel komen kijken. De voorstelling is van 
09:00 uur tot 10:00 uur. Voor dit uitstapje hebben we al voldoende fietsbegeleiding vanuit school. 
Het is wél belangrijk dat de leerlingen die dag op de fiets naar school komen.  
 

http://vvn-maasland.nl/project/verkeersexamens/
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 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
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Deze week 40% korting op een nieuw abonnement! (excl. borg)  

Iedereen is welkom  

op de Palestrinastraat 6, Oss 
 

 
Bestaat 40 jaar!!! 

Feestweek 

Dinsdag 2 april 
18:30-20:30 uur 

Cup cakes 

 

Verkoop speelgoed 

 

Koffie en thee 

 

Hand-lettering 

workshop 

 

Nieuw gekocht 

speelgoed 

 

Grote speelruimte 

 

Prijsvraag  
 
 

Woensdag 3 april 
14:00-16:00 uur 
Clown Fleur komt 

 

Koffie en thee 

 

Verkoop speelgoed 

 

Ballonnen figuren 

 

Popcorn voor de 

kinderen 

 

Buttons maken 

 

Grote speelruimte 

 

Prijsvraag  
 
 


