
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 5 februari 2019 
 ALGEMEEN 

 
Woensdag 13 februari staat er weer een roostervrije dag gepland. De kinderen zijn 
vrij. Het team heeft een studiedag!  
 
KIK - Kijken In de Klas 
Op vrijdag 8 februari 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). 
 
Informatieavond> Gunt u uw kind Montessorionderwijs? 
Woensdag 13 maart is het weer de landelijke Montessori-dag, daarom openen wij van 18.30u tot 
20.00u onze deuren en is iedereen van harte welkom om kennis te maken met ons onderwijs. 
Iedereen die geïnteresseerd en/of nieuwsgierig is, is van harte welkom!  Dus hoort en zegt het 
voort! We vinden het fijn als u komt!  
 
Verslagmappen  
Op donderdag 28 februari gaat het tweede verslag mee naar huis. Geeft u uw kind de map weer 
mee naar school? 
 
Vakanties en Roostervrije dagen schooljaar 2019-2020 
Afgelopen week is het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar beschikbaar gesteld door 
SAAM*. Dit ziet er als volgt uit:  

- Herfstvakantie: maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober (2019)  
- Kerstvakantie: maandag 23 december (2019) tot en met vrijdag 3 januari (2020) 
- Voorjaarsvakantie: maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari (2020) 
- 2e Paasdag: maandag 13 april (2020) 
- Meivakantie: maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei (2020) 
- Bevrijdingsdag: dinsdag 5 mei (2020) 
- Hemelvaart: donderdag 21 mei (2020) 
- 2e Pinksterdag: maandag 1 juni (2020) 
- Zomervakantie: maandag 13 juli tot en met vrijdag 21 augustus (2020) 

 

De gezamenlijke roostervrije dag van alle SAAM* scholen is gepland op 4 oktober. De overige 
roostervrije dagen kunnen wij als school zelf invullen. Dit gaat in overleg met de Medezeggen-
schapsraad. Zij hebben hiervoor instemmingsrecht. We doen ons best deze dagen in ’t elzend van 
21 mei te communiceren.   
 
MSE is een Gezonde School 
Onze school heeft 3 jaar geleden het vignet Gezonde School, met het Themacertificaat Voeding 
behaald. Vanaf nu mogen we daar het Themacertificaat Bewegen en Sport aan toevoegen! 
Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten 
over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 
 
 
 

 

                    

‘t elzend 
 

http://www.gezondeschool.nl/


 2 

 
Oproep!! Prinses (5/6) en Prins (7/8) Carnaval  
We hebben zoals alle jaren dit jaar ook 
een Prins of Prinses Carnaval op 
school. De Prinses wordt gekozen uit 
een van de meisjes uit de groepen 
5/6. De Prins wordt gekozen uit een 
van de jongens uit de groepen 7/8. 
 
Deze keer mogen de kinderen die dit 
graag willen, zich hiervoor inschrijven op een speciaal formulier. Op woensdag 6 februari kun bij je 
juf of meester het formulier krijgen. Je kunt hierop aangeven waarom je graag voor één dag Prins 
of Prinses Carnaval wilt zijn. De organisatie kiest uit de briefjes een Prinses en Prins.  
De kinderen die graag Prins of Prinses willen zijn, kunnen het formulier weer bij de eigen 
leerkracht inleveren. Dit kan tot uiterlijk dinsdag 12 februari.  
 

Hulpouders voor Carnaval op 1 maart 
Op vrijdag 1 maart, hebben we weer feest op school. We vieren dan 
carnaval.  
De werkgroep carnaval is al weer druk bezig met de organisatie. We 
maken er samen een leuk feest van.   
 
De werkgroep carnaval, leerkrachten en klassenouders zijn daarom 
op zoek naar ouders die het leuk vinden om te helpen bij de 
onderbouw en middenbouw (om o.a. een activiteit/spel te 
begeleiden, tattoo te zetten en te helpen met drinken inschenken en 

uitdelen van iets lekkers). 
Het spellencircuit van de onder- en middenbouw is van +/- 10.15 tot +/- 11.45 uur.  
Voorafgaand aan het spellencircuit is er om 10.00 uur een korte uitleg in het teamlokaal onder het 
genot van koffie en thee.  
Alvast hartelijk bedankt voor alle ouders die zich al hebben opgegeven via de ouderhulplijst. Deze 
zijn al benaderd. 
 
De klassenouders zullen u daarnaast via een mail, briefje, persoonlijk of telefonisch om hulp 
vragen. Misschien hangt er bij de klassen al een intekenlijst, waarop u kunt aangeven dat u kunt 
komen helpen. Als u ook graag wil helpen, kan u zich opgeven. Informeer bij de leerkracht of de 
klassenouder van de desbetreffende groep of er nog hulp nodig is.  
Samen met de kinderen gaan we er een leuke dag van maken.  
 

Gevonden voorwerpen 
De bakken met gevonden voorwerpen zitten weer overvol! Mist u kleding, gymtassen, 
broodtrommels, drinkbekers, etc., neemt u dan in kijkje in deze bakken onder aan de trap in de 
gang naar de wintertuin.  
 

 MEDEDELINGEN OUDERRAAD 
 
Herhaalde berichten: 
 
Overblijfhulp 
Wij blijven op zoek naar extra hulp bij het overblijven. Dat hoeft heus niet elke week te zijn, maar 
kan ook 1x per 2 weken of 1x per maand; vele handen maken licht werk. Wij willen namelijk ook 
binnenactiviteiten kunnen aanbieden nu het buiten kouder en natter is. Wilt u ons overblijfteam 
komen versterken? Aanmelden kan bij Marjolijn (adm.) via 
algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl 
 
 
 

mailto:algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl
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Reminder ouderbijdrage 
Nog een keer een reminder betreffende de ouderbijdrage. Wij hebben deze nog niet van alle 
kinderen mogen ontvangen. Kijkt u het a.u.b. even na. De bijdrage van € 37,50 per kind mag 
worden overgemaakt op NL86 ABNA 0535 5873 25 t.n.v. Stichting Ouderraad Elzeneind onder 
vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en). Graag per kind één overboeking. 
 
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 

Project ‘Eten en drinken’ 
Vanaf volgende week starten we in de klas met het project ‘Eten en  
drinken’. We verdiepen ons onder andere in het restaurant. Mocht u  
thuis nog spullen hebben liggen die goed passen in een restaurant  
(zoals een mooi tafelkleed of iets anders om het restaurant op te  
leuken) dan mag uw kind dit mee naar school brengen. 

 
Tevens zijn de leerkrachten van OBA nog op zoek naar een speelgoed- 
kassa, waarvan de lade open kan. Mocht u dit thuis hebben staan en 
hier niets meer mee doen: de kinderen (en juffen) zijn hier erg blij mee! 

 
Brrr… wat is het koud! 
Er ligt geen sneeuw meer, maar buiten is met name de wind nog erg guur. Denkt u eraan om uw 
kind goed aan te kleden? We spelen in de ochtend lang buiten, het is dan aangenaam om een 
sjaal of handschoenen te dragen tegen de kou.  

 
Biebbezoek en bezoek Poppentheater Marag 
We hebben een erg leerzaam en leuk bezoek bij de bieb gehad. Voor alle ouders die hebben 
gereden: hartelijk dank! Zonder uw hulp had het bezoek niet door kunnen gaan. Woensdag a.s. 
staat het Poppentheater Marag op de planning. Gelukkig hebben we hiervoor ook voldoende 
ouders. Nogmaals: bedankt voor de hulp! 

 
Bidon met water 
We zien nog regelmatig dat een waterbidon met ranja wordt gevuld. We willen u vragen om hier 
geen ranja, maar water in te doen. Dit is goed voor de gezondheid en het gebit van uw kind. 
Alvast hartelijk dank.  
 
Spelletjesmiddag groep 1/2 en groep 2/3 
De groepen 1/2 en 2/3 hebben op vrijdag 15 
februari van 13.15-14.15 uur een 
spelletjesmiddag. 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 bij elke groep.  
 
De kinderen mogen op 15 februari allemaal een gezelschapsspelletje meenemen. Het is fijn als uw 
kind het spelletje kent, zodat hij/zij het aan andere kinderen kan uitleggen.  
Zorg dat de naam van uw kind erop staat!  
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Bereslim 
Blijkbaar ondervinden enkele ouders problemen bij het werken in het programma van Bereslim. 
Op woensdag 20 februari komt er een medewerker van Bereslim naar onze school om dit 
(hopelijk) op te lossen. Ook zal er die middag een helpdeskmiddag in de bibliotheek georganiseerd 
worden voor wie wil. 
Mocht u problemen ondervinden, geef dit dan voor die tijd door aan de leerkracht (of ga die 
middag naar de bieb ;-), zodat het in ons overleg met Bereslim meegenomen kan worden. 
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 
Alles in-1 
Deze en volgende week hebben we het in de klas over de tijd van vroeger, nu en de toekomst. In 
het lesboek vertelt opa Zon over zijn herinneringen aan vroeger. We willen de kinderen laten 
vertellen over oude materialen. Spullen die vroeger werden gebruikt door (overgroot) opa’s en 
oma’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een floppy, disk-man, een videoband, enz.  
 
Vanaf maandag 11 februari staat er in de klas een vertelstoel klaar en mogen de kinderen om 
de beurt iets over hun voorwerp vertellen. Het zou fijn zijn als u dit samen met uw kind zou 
kunnen voorbereiden. Denk hierbij aan informatie over hoe oud het voorwerp is, waarvoor het 
gebruikt werd en hoe het in jullie bezit is gekomen. Mocht u thuis geen voorwerpen hebben, dan 
is een foto van een voorwerp ook een mogelijkheid. Iedere leerling komt aan de beurt op de 
vertelstoel. 
 
Ook zouden we het leuk vinden om een echte (overgroot)opa of oma uit te nodigen voor een 
interview. Welke (overgroot) opa of oma zou er op maandagochtend 11 februari tijd en zin 
hebben om op onze verstelstoel plaats te nemen? Geef dit voor vrijdag 8 februari aan de 
leerkracht van uw zoon of dochter door. Bij voorbaat dank. 
 
Rekenen 
Groep 3:  
Deze maand leert uw kind:  

 aftrekken tussen de 10 en de 20, zoals 17 − 2  

 optellen tot 20, zoals 8 + 5  

 gepast betalen met bedragen tot €20  
 
Tips voor thuis  

 Oefen het rekenen naar de 10 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 een 
kaart. Hoeveel moet erbij om 10 te maken? Wie heeft aan het eind de meeste kaarten 
goed berekend?  

 Oefen het rekenen met geld door te tellen hoeveel geld er in de spaarpot van uw kind zit? 
Welke verschillende munten zijn er?  

 
Groep 4:  
Deze maand leert uw kind:  

 De tafel van 3  

 Figuren spiegelen en vergroten  

 Optellen en aftrekken tot 100  
 
Tips voor thuis  

 Oefen de tafel van 3 door te tellen in sprongen van 3. Maak het moeilijker door de telrij op 
te zeggen en bij elk antwoord uit de tafel van 3 te klappen: 1, 2, 3(klap), 4, 5, 6(klap), 7, 
8, 9(klap), enz. Lukt het ook om samen de hele tafel op te zeggen?  

 Oefen het spiegelen door met gekleurde blokjes of legosteentje een mozaïek te leggen. 
Laat uw kind het spiegelbeeld leggen. Draai de rollen ook eens om. Lukt het ook om in een  
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bouwwerk te spiegelen waarbij blokjes op elkaar mogen staan? Controleer eventueel met 
een spiegeltje.  

 Oefen met getallen door te splitsen in tientallen en eenheden. Noem een getal, voor elk 
tiental maakt het kind een sprong, voor elke eenheid een stap. Bijvoorbeeld: u noemt 56, 
uw kind maakt 5 sprongen en doet 6 stappen. Draai de rollen ook eens om.  

  
Oefenen van de tafels  
We zijn dit jaar weer fris en fruitig begonnen en weer goed aan de slag in de klassen. Wel merken 
we dat het oefenen van de tafels van vermenigvuldiging thuis weer wat minder wordt gedaan. 
Helpt u uw kind herinneren aan het oefenen van de tafels en helpt u daarbij mee? U kunt gebruik 
maken van bijvoorbeeld Ambrasoft of Squla om de tafels te oefenen. Veel succes! 
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 5-6 
 
Planten 

We hebben de afgelopen periode in de groepen 5-6 hard gewerkt aan het project planten.  
5 weken lang zijn we ondergedompeld in de plantenwereld. De kinderen hebben geleerd over: 

- hoe leven planten? Hierbij hebben ze een tekening gemaakt van een bloem en daarbij de 
onderdelen van een bloem benoemd.  

- het bestuiven van bloemen.  

- wat is een bloemenveiling?  

- wat is tuinieren?  

- hoe kun je planten verzorgen?  

- verschillende soorten tuinen gezien op foto’s.  

- de kinderen hebben zelf een boon laten ontkiemen.  

- bollen en knollen.  

- alles over bomen en het bos.  

- verschillende soorten bomen onderzoeken.  

- planten als geneesmiddelen.  

- weilanden, grassen en sloten. 

- het regenwoud, de Savanne, de Steppe, de Woestijn, de Subtropen, het Gematigd klimaat, 
de Naaldbossen, de Toendra en de Eeuwige sneeuw. 

 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
HERHAALD BERICHT: Bezoek Rijksmuseum 
Op woensdag 20 februari zijn we ingeroosterd om naar het Rijksmuseum te gaan en daar het 
een en ander te bezichtigen. Vervoer wordt geregeld vanuit het museum, we krijgen een heuse 
Rijksmuseum bus die ons haalt en brengt! De begeleiding voor in het museum is ook al rond. Een 
precieze tijdsplanning volgt nog. Wel weten we al het volgende: 

 We krijgen in het museum de interactieve rondleiding ‘Proef de Gouden Eeuw’ in kleine 
groepjes. 

 Het museumbezoek staat gepland van 11:00 tot 12:30 uur. We zijn dus logischerwijs later 
terug op school dan een ‘normale’ woensdag, waarop de kinderen vanaf 12:00 uur vrij zijn.  

 Om dit te compenseren hebben de leerlingen van de bovenbouw op vrijdag 22 februari 
vanaf 12:00 uur vrij. Is opvang een probleem voor u, neem dan contact op met school.  

 We verwachten rond 15:00 uur weer terug te zijn op school.  
 Geef uw kind die dag gewoon een tussendoortje en lunch mee, lunchen gebeurt in de bus 

op de terugweg.  
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Onderwijskundige rapporten groep 8 
Groep 8 krijgt, voorafgaand aan het aanmelden op het VO, een onderwijskundig rapport met 
daarin o.a. het definitieve advies. In tegenstelling tot wat op de kalender staat, gaan deze 
rapporten niet mee naar huis op vrijdag 15 februari. In de week van 18 februari worden 
gesprekken ingepland om dit rapport met u en uw kind te bespreken. U ontvangt hiervoor nog een 
uitnodiging. 
 
Aanmelden VO groep 8 
Het is bijna zover! Op woensdag 27 en donderdag 28 februari zijn de aanmelddagen in Oss 
voor het voortgezet onderwijs. Op de desbetreffende website van de scholen in de omgeving kunt 
u de precieze tijden voor het aanmelden vinden. We zetten voor u vast een aantal belangrijke 
punten op een rij: 

- Ter voorbereiding op het aanmelden op de school naar keuze dient u een online 
aanmeldformulier in te vullen voor uw kind. U vindt dit formulier op http://aanmelden.oss-
vo.nl. 

- Het compleet ingevulde aanmeldingsformulier dient u te printen, te ondertekenen en mee 
te nemen naar de school naar keuze tijdens één van de aanmelddagen. Indien u uw kind 
aanmeldt buiten de aanmeldperiode om, neemt u deze ondertekende formulieren ook mee 
naar de betreffende school.  

- Bij het aanmelden moet u ook de volgende documenten meenemen: 
 Advies en aanvullende kenmerken (AAK) 
 Opvatting van de ouder(s)/verzorger(s) over het overdrachtsdossier (bovenstaande 

twee formulieren krijgt u van ons) 
 Een geldig identificatiebewijs van uw kind (heeft u dit niet dan voldoet een 

uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA)) 
 Indien aanwezig: onderzoeksverslagen en diagnoses van uw kind. 

- Meer en uitgebreide info vindt u ook op http://aanmelden.oss-vo.nl   
 
 
WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN!  
Helaas….van deze rubriek moeten we afscheid nemen. De gegevens van de kinderen zijn namelijk 
te privacygevoelig doordat wij ’t elzend ook op onze website plaatsen.  
        

http://aanmelden.oss-vo.nl/
http://aanmelden.oss-vo.nl/
http://aanmelden.oss-vo.nl/

