
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 14 januari 2020 
 ALGEMEEN 

 
OBI gestart… nieuwe collega’s 
De voorbereide omgeving is al grotendeels in orde, wel zijn we nog op zoek naar een aantal 
spulletjes voor in de woonhoek:  
- Fornuisje/keukentje  
- Servies/bestek 
Vanuit de Montessorivisie zien wij ook hier graag natuurlijke materialen en dus geen plastic. 
Heeft u thuis misschien iets waar toch niet meer mee gespeeld wordt en mogen wij het gebruiken 
om de woonhoek verder in te richten, neem dan even contact op met Sonja en Shirley, de 
leerkrachten van de instroomgroep. Alvast bedankt! 
 
Crealab  
In het crealab werken we graag en hard. Daarom komen we soms in tijdnood. Verf laten drogen 
kan niet snel genoeg gaan, daarom zijn we op zoek naar enkele goedwerkende föhns. Heeft u er 
één liggen die u niet meer gebruikt, dan zou u de kinderen er erg blij mee kunnen maken. Het 
spreekt voor zich dat stekker en snoer heel moeten zijn voor de veiligheid. Ook zijn we nog op 
zoek naar een afzuiging voor de bandzaag. 
 
Staking op 30 en 31 januari – roostervrije dag 5 februari 
Onderstaand bericht heeft u afgelopen vrijdag ook al via Schoudercom kunnen lezen: 
 
Convenant en CAO-akkoord 
Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor de cao primair onderwijs waarin er extra middelen zijn 
vrijgegeven om een aantal knelpunten in het onderwijs aan te kunnen pakken. 
De precieze afspraken kunt u nalezen in het convenant en het  onderhandelaarsakkoord. Mooi dat 
deze afspraken er nu liggen. 
  
Tóch staking uitgeroepen 
Er zijn nog steeds structurele middelen nodig voor onderwijs, daarom is op 30 en 31 januari een 
tweedaagse staking uitgeroepen door de vakbonden. 
  
Wat betekent dit voor onze school 
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer 
te leggen. Meer dan de helft van de leraren op onze school is van plan om te gaan staken.  
Dat betekent dat de school op deze dagen gesloten blijft.  
We informeren u tijdig zodat u voor deze dag opvang voor uw kind kunt organiseren.   
  
AVEM-kinderopvang is op de hoogte van deze stakingsdag. Mocht u geen opvang hebben, dan 
kunt u met hen contact op nemen (0412-405030). 
  
Heeft u nog vragen; neem dan gerust contact op via 0412-691620 of 06-20364959 
 
Zoals u op de schoolkalender kunt lezen, is er een roostervrije dag voor de leerlingen op 
woensdag 5 februari. 

 

                    

‘t elzend 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/11/01/460-miljoen-erbij-voor-de-aanpak-van-het-personeelstekort-in-het-onderwijs
https://www.aob.nl/wp-content/uploads/2019/12/Onderhandelaarsakkoord-cao-primair-onderwijs-2019.pdf
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Madscience                                                                    
Dinsdag 18 februari komt Madscience wederom een show (dit keer genaamd ‘Energie Experts’) 

geven voor alle groepen van onze school. Als uw kind enthousiast is en wil deelnemen aan de 
naschoolse cursus ‘Het ruimtelab’, kunt u zich via onderstaande link inschrijven: 
https://inschrijven.mad-science.nl/asp 

 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Wij hopen dat iedereen fijne dagen heeft gehad!  
 
Terugblik inzamelactie "Eten over Oss"  
De eerste weken van het nieuwe jaar zijn alweer voorbij. Een mooi moment om terug te kijken 
naar de kerstperiode op Montessorischool Elzeneind, specifiek enthousiast en trots terugkijken 
naar de acties voor de groep “Eten over Oss”. Er werden maar liefst dertien volle kratten met 
houdbare producten ingezameld. En daarnaast hetgeen wat over was van het kerstdiner, ook dit 
was veel. 
Op deze manier kunnen mensen geholpen worden die het nodig hebben. Mensen die wonen in 
Oss en leven in een minimapositie. Wij hebben eraan kunnen bijdragen deze groep mensen een 
extraatje te geven, maar ook de voorraad voor het nieuwe jaar aan te kunnen vullen. 
Namens de beheersters, leden en sponsoren super bedankt voor jullie inzet en bijdrage. 
 
Elzengein Festijn  
Carnaval, ons Elzengein Festijn, vieren wij op vrijdag 21-02-2020 van 08.30 uur tot 12.30 uur, de 
middag hebben de kinderen roostervrij. 
Wij zoeken nog steeds hulpouders; kunt/wilt u helpen tijdens dit gezellige evenement, vult u dan 
via onderstaande link de hulplijst in of stuur een berichtje naar Blanche 06-29037458 (ook voor 
meer info) Carnaval 
 
Andere linken 

 Overblijven  
 Versieren / Helpende handen  
 Hoofdluiscontrole 
 Bingo avond 

 
  
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin       
Schrijf nu in want vol = vol! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),         
 
Op de school van uw kind wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden. 
 
Voor wie? 
Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. 
Ook voor kinderen met dyslexie. 
 
Wanneer is de typecursus? 
Startdatum: vrijdag 6 maart 2020 
Lestijd: 15:45 tot 16:45 uur 

https://inschrijven.mad-science.nl/asp
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN1hFOUtCVlE2QkxPSVc5N09TMFhNT0YyNy4u
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=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOVk5SFlTWEZBMFZQNFYzS002SUFURkRGVi4u
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Leslocatie: Montessorischool Elzeneind, Staringstraat 6 -10, 5343 GH OSS 
 
Prijs 
185 euro (incl. examen). 
 
Waarom blind leren typen? 
Kinderen die blind kunnen typen behalen bewezen betere resultaten op school. Ze typen sneller en 
foutloos en kunnen zich hierdoor beter concentreren. Het beste en snelste resultaat wordt 
gehaald, wanneer jouw kind onder begeleiding leert typen van een type-coach. 
 
De klassikale cursus van de Typetuin 
 Kinderen leren typen in zijn/haar eigen tempo en niveau.  
 De type-coach let tijdens de les op de houding en neemt persoonlijke leerdoelen door. 
 Thuis oefenen de kinderen online in de Typetuin, het liefst 2 keer per dag 15 minuten.  
 Ook tijdens het thuis oefenen, is er begeleiding door de type-coach via de online 

berichtenmodule. 
 De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 groepslessen van 60 minuten gepland. 
 Is jouw kind na 7 weken al klaar voor het examen? Dat kan en jouw kind mag de cursus 

afronden. Liever nog wat langer oefenen voor een hoger resultaat. Ook dat kan! Ieder kind is 
regisseur van zijn of haar eigen leerproces. 

 
Wat heb je thuis nodig? 
Een computer/laptop of tablet met los toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale lessen wordt er getypt op apparatuur van de Typetuin. 
 
Aanmelden 
Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl/aanmelden/start. 
Onze cursusgroepen zijn maximaal 18 deelnemers groot en vol = vol. Schrijf dus snel in. 
 
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 

https://www.typetuin.nl/aanmelden/start
mailto:info@typetuin.nl

