
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 10 september 2019 

 ALGEMEEN 
 
Vrijdag 13 september is het écht de allerlaatste werkdag van juf Els. Els werkt bijna 41 jaar in het 
onderwijs, waarvan ruim 12,5 jaar op Montessorischool Elzeneind. In juni heeft ze haar afscheid 
gevierd met de kinderen van de groepen 3/4. Vrijdag viert ze haar afscheid hier op school met 
haar familie, ex-collega’s en collega’s MSE. Enne….helemaal loslaten gaat Els ons niet, mocht het 
zo zijn dat er kortdurende vervanging nodig is voor de leesklas, dan mogen we een beroep doen 
op juf Els. Hoe mooi is dat! Dank je wel Els, voor wie je bent, wat je kunt en wat je ons allemaal 
hebt gebracht.  

 
Save the date> 11 oktober Ouder Ontmoetings Moment (OOM)  
Het schooljaar 2019-2020 staat voor ons in het teken van ONT-MOETEN. Van moeten naar mogen, 
van willen naar kunnen. Want minder moeten maakt meer Montessori mogelijk, daar zijn we als 
team samen van overtuigd. Welnu……. vrijdag 11 oktober nodigen we u uit voor het OOM. Dit 
wordt een bijzonder moment! Juf Karin en Maaike gaan samen met u stilstaan bij de onderwerpen;  
Montessori Thuis en de Motorische ontwikkeling van kinderen. Tijdens het OOM wil ik u ook graag 
ONTMOETEN om samen vooruit te kijken naar 2020 en verder. Er wordt voor 4 jaar weer een 
nieuw schoolplan opgesteld en om dit echt inhoud te kunnen geven, is ook de stem van u als 
ouder van belang. Wat vindt u goed…. Waar liggen volgens u ontwikkelmogelijkheden voor 
Montessorischool Elzeneind. Wat is voor u als ouder belangrijk als u denkt aan de ontwikkel- en 
leertijd van uw kind op school, zomaar wat onderwerpen die dan besproken kunnen worden. De 
tijd die hiervoor gereserveerd staat is van 8.30 uur tot 10.30 uur. Interesse, tijd en zin?  
Stuur uiterlijk woensdag 9 oktober een mail naar moniquesmits@saamscholen.nl. Ik zie u heel 
graag! 
NB> Kunt u niet overdag, maar wel s ’avonds? Tijdens de workshopavond van de OR d.d. vrijdag 
8 november is er ook een mogelijkheid om uw stem te laten horen over het nieuwe schoolplan.  
 
Kijken In de Klas (KIK) 
Montessorischool Elzeneind organiseert vijf keer per jaar een KIK-moment, waarop u onder 
schooltijd, tussen 8.30 uur - 9.30 uur of 13.30 uur - 14.30 uur een kijkje kunt nemen in de klas 
van uw kind. Het eerste KIK-moment staat gepland op maandag 16 september van 8.30 uur tot 
en met 9.30 uur. Tijdens deze KIK-momenten maken de kinderen en leerkrachten de 
Montessoribeloftes zichtbaar aan u en aan elkaar op hun eigen manier. Jongere broertjes/zusjes 
mogen mee om een kijkje te komen nemen, echter alleen in de groepen 1/2 en 2/3.   
We zien u graag!  

 
Brengen en halen 
Vanaf maandag 2 september hebben we samen met de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 
én hun ouders geoefend in het alleen naar binnen gaan. Sinds deze week gáán de kinderen ook 
echt alleen naar binnen. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk…. loslaten is ook niet gemakkelijk. 
Wel merken we als team dat het écht rustiger is in de gangen én dat de kinderen uitvoering geven 
aan de Montessori uitspraak "binnen is beginnen." We zijn trots op ze.  
Als uw kind naar buiten is gekomen bent u daarna vanzelfsprekend met uw kind van harte welkom 
in de school, bijvoorbeeld om gemaakte werkjes te bewonderen, of een praatje te maken met de 
leerkracht. 

 

                    

‘t elzend 
 

mailto:moniquesmits@saamscholen.nl


 2 

 
 MEDEDELINGEN OUDERRAAD 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Om als ouderraad, samen met het team, leuke activiteiten op school te kunnen organiseren 
hebben we vrijwilligers nodig die ons hiermee willen en kunnen helpen. In de eerste schoolweek 
heeft u een brief van de ouderraad ontvangen waarin wij vragen om uw contactgegevens en om 
hulp voor de eerste werkgroepen die inmiddels opgestart zijn.   
  
Wij als ouderraad zijn ook zoekende hoe wij u het beste kunnen bereiken voor hulp, en op welke 
manier we dit vorm kunnen geven zodat dit voldoet aan de AVG. We hebben er nu voor gekozen 
om formulieren te maken die opgeslagen staan in de beveiligde schoolomgeving. En we hebben 
ervoor gekozen om de ouderhulplijst te splitsen in één lijst per werkgroep. Zo kunnen wij aan 
iedere lijst ook de contactpersoon vanuit het team koppelen die bij deze activiteit betrokken is en 
beschikt de werkgroep op die manier ook altijd over de actuele informatie.   
  
Hieronder staan de linken naar de verschillende ouderhulplijsten:  
  
 Contactgegevens   
 Overblijven  

 Versieren / Helpende handen  

 Hoofdluiscontrole  

 Workshop avond  

 Sint   

 Carnaval  

 Bingo avond  

  
We zullen deze lijst in ’t Elzend continu terug laten komen. Op die manier kunnen we het overzicht 
van hulp die nodig is actueel houden en extra oproepen plaatsen mocht dat nodig zijn.   
  
Een ander voordeel is dat we de link naar de in te vullen lijsten op het moment dat er extra hulp 
nodig is of er te weinig aanmeldingen gekomen zijn, ook makkelijk kunnen delen via de 
klassenapp en in een later stadium via SchouderCom. De gegevens worden namelijk altijd op één 
plaats, in de beveiligde schoolomgeving, verzameld.   
  
Daarnaast kunt u ervoor kiezen om nu alle lijsten in te vullen, zoals u uit voorgaande 
jaren gewend bent, maar ook op een later tijdstip kunt u zich nog voor activiteiten aanmelden. Op 
die manier kunnen ook ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die door het jaar instromen zich nog 
makkelijk aanmelden.   
  
Wij hopen dat het voor u duidelijk is en dat dit een goede manier is om u de mogelijkheid te geven 
om op school te helpen, zodat we samen met het team kunnen zorgen voor een mooi schooljaar 
voor onze kinderen. En mocht u vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met 
de ouderraad via or.msbselzeneind@saamscholen.nl of door een van OR-leden aan te spreken.   
  
Namens de kinderen: Bedankt voor uw hulp!  
  
Ouderraad Montessorischool Elzeneind 
 

 
 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 

 
Project ‘De Ruimte’ 
Wat zijn we begonnen aan een gaaf project! We hebben kennis gemaakt met Paxi,  
een ruimtewezen dat meer vertelt over de ruimte en het zonnestelsel. Daarnaast  
leren we over de sterren en planeten. We leren ook wat een astronaut doet, hoe  
de astronaut leeft in de ruimte en wat er zo bijzonder is aan astronaut zijn! Dit thema  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUMTBJTVcwSTRHN0NDUFlXUDlQT0ZKVDMyNi4u
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=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN0wwNTA4TEVGNUtPNFg1WVhRQzMxMlBDTS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOUc0VDg3RjFNV0pMR1o5ODdZQ1E0OEswMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN1hFOUtCVlE2QkxPSVc5N09TMFhNT0YyNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOVk5SFlTWEZBMFZQNFYzS002SUFURkRGVi4u
mailto:or.msbselzeneind@saamscholen.nl
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duurt tot de herfstvakantie, dus we mogen er nog weken plezier aan beleven.  
Tip: neem eens een kijkje bij Sterrenwacht ‘Halley’ te Vinkel! 
https://www.sterrenwachthalley.nl/ 
 
Hieronder een foto van de aandachtstafel én een foto van juf Els tijdens het interactief voorlezen! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderboekenweek 
Op woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van de jaar is ‘Reis mee’. Mooi 
passend bij ons thema, waarin we ruimtereizen maken! We zouden het ook leuk vinden als er 
ouders/opa’s/oma’s zijn die ons tijdens de Kinderboekenweek wat meer over reizen zouden 
kunnen vertellen. Dus heeft u een mooie reis gemaakt en wilt u deze graag delen? Neem dan 
contact op met de leerkracht van uw kind.  
 

 
 
 
 
 
Speelgoed en knuffels 
Nog steeds zien we veel kinderen speelgoed en knuffels mee naar school nemen. Om te 
voorkomen dat speelgoed stuk gaat of kwijt raakt vragen we u dan ook om speelgoed en knuffels 
thuis te laten. Bij voorbaat dank! 
 
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 

Waarom 15 minuten lezen per dag 
De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten  
Lezen!  Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat  
en leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten  
ze ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker. 

https://www.sterrenwachthalley.nl/
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http://www.lees15minutenperdag.nl/ 
 

 
 
Vanaf aanstaande vrijdag starten de kinderen uit groep 4 (keuze) met voorlezen in de groepen  
1-2.  
 
Alles-in-1 project: Waar is het?  
Na een welverdiende zomervakantie zijn wij in groep 4 gestart met het eerste thema van Alles-in-
1: Waar is het? Alles-in-1 is een thematische methode waarbinnen de vakken lezen, taal, 
begrijpend lezen, spelling en alle zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis, cultuur, techniek en 
natuur met elkaar samenvallen. Het verhoogt de betrokkenheid en daarmee de motivatie om te 
leren. Daarnaast is het bewezen dat de informatie beter blijft hangen! 
 
Dit eerste thema is een thema binnen het domein aardrijkskunde. We leren over de klas, de buurt, 
de wijk, dorpen en steden. Ook leren we over de gemeente, Nederland, de aarde en onze wereld. 
We sluiten dit thema af met een reis door de ruimte.  
 
U merkt: in 8 weken tijd wordt de blik van de leerlingen aanzienlijk verbreed: beginnen we in de 
klas en eindigen we in het heelal!  
 
Tip bezoek sterrenwacht Halley gekoppeld aan project “waar is het” (zie onderstaande site) 
https://www.sterrenwachthalley.nl/ 
 
 
We leren de buurt beter kennen en zoeken contact met de bewoners  
 
Ik voeg iets toe aan mijn omgeving (belofte Montessori) 
 
Woensdag 4 september hebben de kinderen uit de groepen 3 en  
4 kennis gemaakt met de bewoners van Slowcare Oss. Vanaf  
woensdag 11 september komen bewoners van Slowcare voorlezen  
in de klas (in een klein groepje). We vinden het belangrijk dat de  
kinderen ervaren dat iedereen ertoe doet.  
 

 
SlowCare Elzeneindhuis 
Midden in de samenleving, in de prachtige groene woonwijk  
de Ruwaard, heeft SlowCare het Elzeneindhuis gerealiseerd.  
Het Elzeneindhuis, dat voorheen basisschool Elzeneind was,  
is een bijzondere, kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor  
mensen met een (ernstige meervoudige) beperking. 
https://slowcare-nederland.nl/ 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.lees15minutenperdag.nl/
https://www.sterrenwachthalley.nl/
https://slowcare-nederland.nl/headerpage/slowcare-elzeneindhuis/
https://slowcare-nederland.nl/
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Tijdschriften 
We vinden het leuk met de kinderen mooie knutselwerkjes te maken en hebben daar ook 
tijdschriften voor nodig (om uit te knippen).  Graag inleveren bij de leerkrachten van groep 3/4. 
 

Afwezig Anja (MBB)  

Woensdag 11 en donderdag 12 september/donderdag 10 oktober ben ik niet op school, maar werk 
ik aan het nieuwe curriculum voor het basisonderwijs en voorgezet onderwijs (zie onderstaande 
site). Simone van Vught zal de groep die dagen begeleiden. Mocht het nodig zijn dan ben ik deze 
dagen bereikbaar via e-mail: anjavanhirtum@saamscholen.nl of voor vragen staan Rian, Maria en 
Rick ook voor jullie klaar.  
https://curriculum.nu/ontwikkelteamleden/anja-hirtum-smits/ 
 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
Kamp 2019 
Ja ja, volgende week is het dan écht zover! We gaan 17-18-19 september op kamp met de 
groepen 7-8. Deze week ontvangen alle bovenbouwleerlingen het kampboekje met daarin de 
planning van de activiteiten, belangrijke aandachtspunten, de kampregels en een lijst met 
benodigdheden. 
Indien dit nog niet is gedaan, ontvangen we nog graag spoedig het kampgeld à €55,- en het 
gezondheidsformulier. Mochten er nog kinderen zijn met Hemelrijkabonnementen (pasjes), dan 
ontvangen wij deze ook graag. De pasjes krijgen jullie uiteraard na afloop van het kamp weer 
terug.  
Nog wat belangrijke punten: 

 Alle kampspullen moeten maandag 16 sept. worden gebracht tussen 14:30 en 15:30 uur.  

 Op vrijdag 20 sept. zijn alle leerlingen vrij!  

 De tijden in het kampboekje zijn richttijden. We proberen jullie zoveel mogelijk (via 
klassenouders) op de hoogte te houden van de aankomsttijd donderdagmiddag op school. 

Alles-in-1 en Alles Apart 
Vorige week zijn wij begonnen aan ons eerste Alles-in-1 thema: Amerika, Australië, Antarctica en 
de Oceanen. We werken hieraan tot de herfstvakantie. Na de herfstvakantie werken we weer twee 
weken aan hoofdstukken van Alles Apart. 
 
Bezoek aan Noord-Brabants Museum 
Op donderdagochtenden 21 (BBA en BBB) en 28 november (BBC) mogen de bovenbouwklassen 
een bezoek brengen aan het Noord-Brabants Museum. We mogen daar de workshop ‘Kunst en 
Animatie’ gaan volgen. Vervoer naar het museum dienen we zelf te regelen. Daarom de volgende 
oproep: Wie kan en wil op deze momenten met de auto een groepje kinderen meenemen naar 
Den Bosch?? Meld je aan via de klassenouders! Begeleiding mag en kan mee naar binnen, maar 
hoeft niet.  
 
Kamp Vught 
Op donderdagochtend 26 maart 2020 mogen we met de hele bovenbouw een bezoek brengen aan 
Kamp Vught in het kader van ons thema Moderne Geschiedenis. We weten dat dit nog even duurt, 
maar willen jullie er wel vast op attenderen! Ook voor dit bezoek zoeken wij ouders die met de 
auto een groepje kinderen kunnen brengen en bij Kamp Vught mee kunnen begeleiden. Het 
bezoek zelf duurt ongeveer een uur, maar we gaan ervan uit dat we met reistijd ongeveer de hele 
ochtend kwijt zijn. Ook nu: zin en tijd om te rijden en mee te gaan? Meld je aan via de 
klassenouders! 

mailto:anjavanhirtum@saamscholen.nl
https://curriculum.nu/ontwikkelteamleden/anja-hirtum-smits/
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 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
CoderDojo Oss 
Het nieuwe schooljaar is gestart en CoderDojo Oss start ook weer met een nieuwe reeks 
workshops programmeren. 
 
Op 15 September hebben we een editie van de CoderDojo tijdens het evenement Berghem Bruist. 
Op 5 Oktober is de CoderDojo weer in de Berchplaets in Berghem. 
  
Inschrijven kan via evenbrite; zie 
https://coderdojo-oss-201909.eventbrite.nl/ 
https://coderdojo-oss.eventbrite.nl 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en leerkrachten, 
 
Het nieuwe schooljaar is weer van start! 
Wij hopen dat jullie een heerlijke vakantie hebben gehad en even lekker tot rust zijn gekomen, 
klaar om er tegen aan te gaan! Wij hopen daarnaast dat jullie samen met de kinderen een fijne 
start op school en thuis hebben nu alles weer even anders is! 
 
Maar misschien gaat het allemaal niet zo fijn en vraagt de start van school thuis of op in de klas 
wel heel erg veel? Mogelijk kunnen wij daarbij helpen? 
 
Wij zijn Ergotherapiepraktijk De Oplossing en begeleiden al jaren kinderen van 
Montessorischool Elzeneind als het gaat om problemen met: 
 

- Gedrag 
- Over- of onderprikkeld 
- Concentratie 
- Ochtend rituelen 
- Aankleden 
- Sluitingen hanteren  

o Veters strikken 
o Knopen open en dicht maken 

- Haren kammen, nagels knippen 

- Tanden poetsen 
- Eten en drinken 
- Douchen 
- Slapen  

 

- Planmatig handelen 
- Concentratie 
- Prikkelverwerking 
- Voorschoolse vaardigheden 

o Knippen 
o Plakken 
o Prikken 
o Vouwen 
o Scheuren 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoderdojo-oss-201909.eventbrite.nl%2F&data=02%7C01%7Cmoniquesmits%40saamscholen.nl%7Cd9af14432c3e49d1442508d72fd8521d%7C72e78e05341445139ce82ed3dc64c1e0%7C1%7C0%7C637030478454663972&sdata=HMbP2doQ%2BedjjgWxWbva1DMk48OJDocCcE6wtG1nFfU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoderdojo-oss.eventbrite.nl&data=02%7C01%7Cmoniquesmits%40saamscholen.nl%7Cd9af14432c3e49d1442508d72fd8521d%7C72e78e05341445139ce82ed3dc64c1e0%7C1%7C0%7C637030478454673966&sdata=kiB6pRUjRDV%2FINXpXtM9eW6fngtU%2FauLS7SWlruiXNc%3D&reserved=0
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- Schrijfvaardigheden 

o Pengreep 
o Automatiseren letters 
o Vloeiendheid in bewegen 
o Krachtdosering 

 

- Meedoen met vriendjes  
- Spelen 

o Gaan spelen 
o Alleen spelen 

- Sporten 
- Feestjes en verjaardagen 
- Uitstapjes 

- Huiswerk maken 
 
 
 
 
 
 
Dus mocht je als ouders of leerkracht zelf of met een kind ergens tegen aanlopen, neem dan 
gerust vrijblijvend contact op. Dit kan via een mailtje naar info@ergotherapiedeoplossing.nl of 
spreek Linda, onze werkzame ergotherapeut bij jullie op school, persoonlijk aan. 
 

Groetjes van het hele team,  
in het bijzonder van Linda  

 
 
 
 
 

mailto:info@ergotherapiedeoplossing.nl

