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Oss, 11 september 2018

Leerlingenraad
Onderwijs maken we samen!
Daarom formeren we in het schooljaar 2018-2019 weer een leerlingenraad.
Ieder schooljaar vinden er opnieuw verkiezingen plaats in de groepen 5 t/m 8 en dit keer zal dat gebeuren
op vrijdag 21 september.
Tijdens deze verkiezingen worden er per klas 2 kandidaten gekozen. Deze kandidaten gaan vervolgens op
dinsdag 25 september op ‘sollicitatiegesprek’ bij juf Monique en juf Kim. Zij begeleiden de leerlingenraad
gedurende het gehele schooljaar.
Naar aanleiding van deze gesprekken wordt besloten welke leerling per klas deel gaat nemen aan de
leerlingenraad. Uiteraard wordt hierover in de klassen nog verdere uitleg gegeven.
De kinderen uit de leerlingenraad (gr. 5-8) zijn gekoppeld aan de groepen 1 t/m 4.
Zij brengen hier verslag uit en vragen of er vanuit die groepen bespreekpunten zijn, naast de punten die ze
in hun eigen klas verzameld hebben. De raad komt ongeveer elke acht weken bij elkaar om te praten over
allerlei schoolse zaken.
Via ’t Elzend zult u op de hoogte gehouden worden van hun belangrijke taak.
Schoolkalender
Eind deze week komt de schoolkalender terug van de drukker. U ontvangt deze zo snel mogelijk.
5 oktober: roostervrije dag
Vrijdag 5 oktober is een vrije dag voor alle leerlingen. Zoekt u op deze dag een leuke activiteit voor uw
kind(eren), kijk dan onderaan deze ’t Elzend voor een gezellig korfbaltoernooi, georganiseerd door
Korfbalvereniging DOT uit Oss.
Gymles
Wij vinden de veiligheid bij gym belangrijk! Bespreek met uw kind dat het de bedoeling is dat lange haren in
een staart gaan en dat sieraden/horloges e.d. af moeten tijdens de gymles. Ook zien we de kinderen graag
in gepaste gymkleding: gymschoenen en een sportbroek en –shirt. Gymspullen vergeten? Dan kun je helaas
niet meedoen met de gym!
Voor de kinderen uit gr. 5 t/m 8 is een deootje na de gymles is prima, maar graag wel de rolvariant (al die
verschillende sprays slaan anders zo lekker op de adem). Bespreekt u ook met uw kind dat gymspullen (ten
minste) op vrijdag mee naar huis gaan, zodat ze thuis gewassen kunnen worden. Bij voorbaat dank!


MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD

Gisteren hebben we onze eerste OR vergadering gehad. We hebben dit jaar veel aanmeldingen voor
klassenouder en OR-lid ontvangen. Fijn, zoveel betrokken ouders die, samen met het team, voor de kinderen
veel leuke evenementen en activiteiten willen organiseren en er een leuk jaar van willen maken.
Maar voor al deze activiteiten hebben we ook uw hulp nodig! Daarvoor willen wij u vragen om de
ouderhulplijst in te vullen. We hebben er al een aantal terug ontvangen, maar missen helaas nog een erg
groot aantal lijsten, vandaar deze algemene oproep. Klik hieronder op de link en vul de lijst in. Als u een
automatische bevestiging na het invullen wilt ontvangen bent u verplicht uw e-mailadres in te vullen.
OUDERHULPLIJST – ZONDER BEVESTIGING
OUDERHULPLIJST – MET BEVESTIGING
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Workshopavond
De eerste activiteit die op de agenda staat is de workshopavond op vrijdag 2 november. Het thema dit jaar is
“herfst” en de kaartverkoop zal na de herfstvakantie plaatsvinden. Hierover volgt nog info in ’t Elzend en ook
op de deur van school zal t.z.t. informatie geplakt worden. Maar u kunt deze datum natuurlijk vast in uw
agenda zetten.


MEDEDELINGEN ONDERBOUW

Allemaal mensen!
Volgende week starten we in de onderbouw met het thema allemaal mensen. In dit thema leren we meer
over verschillende soorten mensen, culturen en families. De kinderen mogen dan ook een foto mee naar
school brengen: één babyfoto en één foto met het gezin of de familie. Daarnaast vinden we het heel leuk om
over verschillende culturen te kunnen leren. Zou u graag in de klas wat meer willen vertellen over de cultuur
waar u of uw kind vandaan komt, neem dan contact op met de groepsleerkracht. U bent van harte welkom!
Gym
Mocht uw kind nog geen gymschoenen hebben, dan is het fijn als deze zo snel mogelijk aanwezig zijn op
school. Voor ons als leerkracht is het fijn niet te veel te hoeven stoeien met strakke schoenen, het zou fijn
zijn als uw kind op dinsdag schoenen draagt die makkelijk uit en aan te trekken zijn.
Spelletjesmiddag groep 1/2 en 2/3

De groepen 1/2 en 2/3 hebben op maandag 24
september van 13.15-14.15 uur de eerste
spelletjesmiddag van dit jaar. De kinderen gaan in
kleine groepjes gezelschapsspelletjes spelen. We
hebben hierbij hulp nodig. De groepjes kinderen hebben
begeleiding van een ouder, opa, oma, oom of tante
nodig om samen een spelletjes te spelen.
Heeft u zin en tijd om mee te helpen en/of mee te
spelen? Dan mag u zich opgeven. De inschrijflijst hangt
naast de groepen op het prikbord.
De kinderen mogen op 24 september allemaal een
gezelschapsspelletje meenemen. De groep 3 kinderen
van OMB mogen educatieve spelletjes meenemen. Het
is fijn als uw kind het spelletje kent, zodat hij/zij het aan andere kinderen kan uitleggen. Zorg dat er de
naam van uw kind erop staat!
Beste ouders en verzorgers
Ik ben Luca, 22 jaar oud, en ik zal het komende jaar stage lopen in groep 2-3 bij
Karin en Ilze. Ik zit in het laatste jaar van de Pabo in Den Bosch en ik zal dus ook
mijn blokstage in deze klas lopen. Dit betekent dat ik gedurende vijf weken de klas
over zal nemen van Karin en Ilze. Over wanneer dit precies zal zijn, zal ik u nog
informeren!
Ik woon op dit moment in Den Bosch maar ik kom oorspronkelijk uit Turijn (Italië).
Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik een jaar op het Conservatorium in
Amsterdam gestudeerd. Muziek is dan ook mijn grote passie naast het lesgeven aan
kinderen. Ik vind het geweldig om deze passies te combineren en dat zal ik ook in
groep 2-3 zeker gaan doen! Naast het lesgeven en muziek maken houd ik erg van
koken. Ik kijk er enorm naar uit om stage te lopen op MSE en natuurlijk in deze klas.
Mocht u vragen aan mij hebben mag u deze altijd stellen.
Groetjes,
Luca


MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4

Rekenen
Groep 3:
Deze maand leert uw kind:

verder en terug tellen

optellen tot en met 5, zoals 2 + 1

aftrekken tot en met 5, zoals 4 – 1
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Tips voor thuis

oefen het tellen door het spelen van een bordspel zoals ‘ganzenbord’ of ‘slangen en ladders’

oefen het optellen en aftrekken door samen opgaven te bedenken bijvoorbeeld tijdens het
avondeten (er staan 4 borden op tafel, ik ruim er 2 af, hoeveel staan er nu nog?) of
bijvoorbeeld tijdens het spelen (er staan al 3 auto’s in de garage, er rijden er nog 2 naar
binnen, hoeveel staan er nu?)
Groep 4:
Deze maand worden de vaardigheden uit groep 3 nog eens geoefend.
Uw kind herhaalt:

Optellen en aftrekken tot 30

Rekenen met centimeters, kilogrammen en liters

Rekenen met geld

Klokkijken met halve uren en hele uren
Tips voor thuis

Oefen het optellen en aftrekken door ‘naar het tiental’ te rekenen. Noem een getal en laat
uw kind bedenken hoeveel erbij of eraf moet om bij het tiental te komen. Bijvoorbeeld
rekenen naar de 10: u noemt het getal 14, uw kind noemt 4, want 14 – 4 = 10 of u noemt
het getal 4, uw kind noemt 6 want 4 + 6 = 10. Hetzelfde kan gedaan worden met rekenen
naar 20.

Oefen het wegen en meten door samen het gewicht of de inhoud te schatten aan de hand
van referentiematen. Bijvoorbeeld: hoeveel emmers water gaan er in het bad? Hoeveel
pakken melk (liters water) gaan er in de afwasteil? Hoeveel pakken suiker weegt een stapel
boeken? Controleer samen het antwoord.

Oefen het klokkijken door uw kind geregeld te vragen hoe laat het is op verschillende
klokken bijvoorbeeld op een horloge, ovenklok of telefoon.
De themabrieven van rekenen staan weer op de website, hier kunt u zien hoe wij de rekenstof aanbieden.
https://elzeneind.nl/pagina/groepen/middenbouw-3-4/rekenen
Veilig leren lezen: de nieuwe nieuwsbrieven staan weer op onze website.
https://elzeneind.nl/pagina/groepen/middenbouw-3-4/veilig-leren-lezen


MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 5-6

De kop is eraf!
We zijn nu 3 weken bezig met Alles Apart en de kinderen hebben met hun nieuwe agenda gewerkt.
Er is veel op de kinderen afgekomen en wij zijn er trots op hoe zij het doen!
Alles-in-1
Gedurende 5 weken werken we aan een nieuw project met als thema Nederland.
Groep 5 gaat kennis maken met de atlas en topografie. Groep 6 leert alle hoofdsteden en provincies.
Het is leuk als de kinderen over dit project wat meebrengen voor de belangstellingstafel. Voor de creatieve
opdrachten binnen dit project zijn wij op zoek naar lege keukenrollen.
Even voorstellen
Hallo allemaal,
Dit jaar mag ik op deze school stage lopen. Ik ben Etienne Rutten en draai mee in
middenbouw F. Ik ben 18 jaar en zit op de pabo in Den Bosch. Dit is mijn derde
jaar. Na dit jaar nog een jaar en dan wellicht zelfstandig voor de klas!
Ik hoop hier een leerzaam jaar te hebben en velen van jullie te leren kennen!
Met vriendelijke groet,
Etienne Rutten


MEDEDELINGEN BOVENBOUW

Gevonden voorwerpen Kamp
Oeps! Er zijn nog flink wat spullen overgebleven op school na het kamp van vorige week. Hele tassen vol
kleding en slaapspullen staan nog op school… Wij kunnen ons niet voorstellen dat jullie je spulletjes niet
missen! De spullen staan in de aula op het trapje bij de speelzaal. Kijken jullie even welke spullen eventueel
van jou zijn? Wat blijft liggen, wordt eind volgende week opgeruimd.

4

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN!
Datum
13-9
15-9
18-9
19-9
21-9
22-9
23-9
24-9
24-9
24-9


Naam
Willemijn Driessen
Carice v.d. Hoven
Nathan Pardoen
Thowi v.d. Meulenreek
Robin Feldkamp
Esmee Kiers
Lotte Boeijen
Lúkas v.d. Berg
Tess v. Vugt
Jhinty Berkhout

Groep
MBD
MBD
MBB
MBC
OBA
MBE
MBE
MBD
MBF
OMB

Datum
26-9
28-9
29-9
29-9
30-9
30-9
30-9
1-10
2-10

Naam
Zuzanna Skoroda
Ryan Eman
Divano de Groot
Demi Hermans
Bob Scharroo
Jeremy v. Rossum
Nova v.d. Bogaart
Angeline Bruinsma
Tibbe v. Liempd

Groep
MBC
OMB
MBD
OBC
MBD
MBF
MBC
MBC
MBC

BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN

Ergotherapie De Oplossing
Wij wensen alle leerlingen en ouders een
heel fijn schooljaar namens alle
kinderergotherapeuten van
Ergotherapiepraktijk de Oplossing. Wij
starten het schooljaar in een nieuwe ruimte,
voortaan zitten wij boven in het gedeelte
van de oude Poolster, wij begroeten jullie
daar graag.
Wij zullen komend jaar met regelmaat van
ons laten horen om jullie te laten zien wat
wij allemaal voor de kinderen van
Montessorischool Elzeneind kunnen
betekenen.
Mocht je een vraag hebben neem dan gerust
contact op via de website
www.ergotherapiedeoplossing.nl

Oss, augustus 2018

---------------------------------------------------------------

Geachte heer, mevrouw,
Op vrijdag 5 oktober hebben alle basisscholen van de stichting SAAM
(voormalig SKBO en OOG) een studiedag en zijn de kinderen dus vrij. Dat leek
ons een leuke aanleiding om voor hen een gezellig en sportief korfbal toernooi
te organiseren!
Daarom willen we graag de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 uitnodigen om
deel te nemen aan het Schoolkorfbaltoernooi op vrijdag 5 oktober 2018 van
9.00 – 15.00 uur, op sportpark de Rusheuvel - velden Korfbalvereniging DOT
Oss, Macharenseweg 8.
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Bij dit toernooi staat gezelligheid en plezier voorop. We gaan korte wedstrijdjes spelen in teams van 4
spelers (jongens en meisjes gemengd). Ieder team krijgt een begeleider van onze vereniging (maar ouders
mogen natuurlijk ook begeleiden!). Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om aan te moedigen!
Ouders kunnen hun kinderen opgeven als team d.m.v. bijgaand inschrijfformulier. Wij ontvangen het
inschrijfformulier graag uiterlijk vrijdag 21 september terug via school@kvdot.nl. Incomplete teams zijn ook
welkom. Wij zullen proberen deze compleet te krijgen of samen te voegen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lia Bras 06-28562507 of via school@kvdot.nl.
Wij horen graag van jullie!
Met vriendelijke sportgroeten,
Korfbalvereniging DOT Oss

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doe je ook mee aan het schoolkorfbaltoernooi?
Super leuk! We gaan er een gezellige dag van maken.
Zet hieronder de namen van alle kinderen die in je team zitten, inclusief je eigen naam. Een team bestaat in
principe uit 4 kinderen (jongens en meisjes mogen samen in één team). Als je een kleiner team opgeeft dan
zullen wij proberen het aan te vullen. Als je een groter team opgeeft, dan moet je af en toe wisselen.
De dag duurt van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Vul jouw team hieronder in en lever het in via school@kvdot.nl vóór uiterlijk vrijdag 21 september.
We hopen jullie te zien op vrijdag 5 oktober! Succes met het vormen van een team.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contactpersoon team (ouder)

E-mail adres contactpersoon
(tbv correspondentie omtrent de dag)
Begeleider (optioneel)

Naam school

Naam team (verzin een leuke naam!)

Nr.
1.

Naam

Geslacht
Jongen / meisje

2.

Jongen / meisje

3.

Jongen / meisje

4.

Jongen / meisje

5.

Jongen / meisje

6.

Jongen / meisje

7.

Jongen / meisje

Groep

