
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 16 april 2019 
 ALGEMEEN 

 
 
De schoolfotograaf  
Op 16 en 17 mei is de schoolfotograaf weer aanwezig voor de schoolfoto’s. Mocht u er bezwaar 
tegen hebben dat uw kind op de groepsfoto staat, dan horen we dat graag vóór 10 mei. 
Groepsfoto’s worden niet gepubliceerd! Na de meivakantie zal het rooster met u gecommuniceerd 
worden via Schoolpoort. 

 
Week van de teek 
De zon gaat weer schijnen en met de start van de lente begint ook het tekenseizoen weer. 
Controleren op teken blijft belangrijk, hier wordt aandacht voor gevraagd in de Week van de Teek 
(15 - 21 april) Voor meer informatie, kijk eens op www.weekvandeteek.nl 
 
KIK - Kijken In de Klas 
Op dinsdag 7 mei 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). 
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Vrijdag 19 april houden we onze jaarlijkse Koningsspelen en daar hebben we erg veel zin in! 
We willen alvast alle hulpouders/verzorgers heel hartelijk bedanken, want zonder jullie kunnen we 
deze dag niet mogelijk maken. Ook AH Sterrenbos en Coop heel hartelijk bedankt voor de  
sponsoring van de versnaperingen! 
Gezien de weersvoorspelling is het handig uw kind(eren) een extra setje kleding mee te geven (we 
hebben naast de nodige activiteiten die inspanning vereisen ook een activiteit met water). 
 
De Ouderraad wenst iedereen alvast heerlijke Paasdagen toe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE MR 
 

Op 15 april 2019 hebben we weer MR-vergadering gehad, wist u dat; 
 we volgens procedure zijn gevraagd in te stemmen op het rooster: ‘roostervrijedagen 

kinderen schooljaar 2019-2020’. Er waren nog enkele opmerkingen voordat we definitief 
instemden. 

 we het Statuut GMR besproken en ter kennisgeving aangenomen hebben. 

 

                    

‘t elzend 
 

http://www.weekvandeteek.nl/
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 we het Reglement GMR besproken en ter kennisgeving aangenomen hebben. 
 we een deel van het Reglement MR MSE hebben opgesteld; dit maken we af in de 

volgende vergadering. 
 we op zoek zijn naar een nieuw lid voor de oudergeleding. Na de meivakantie komt er een 

brief om u aan te melden.   

Met vriendelijke groet, 

De MR 

 

 
 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 

 
Giga Kangoeroe Klupdag 
Op dinsdag 14 mei mogen we deelnemen aan de Giga Kangoeroe Klupmiddag. Helaas hebben we 
nu nog niet voldoende ouders om alle kinderen te kunnen vervoeren naar het sportpark. U kunt 
zich nog inschrijven voor deze middag. Mocht de Klupdag niet door kunnen gaan dan laten we 
(mits we voldoende hulpouders hebben) onze spelletjesmiddag die gepland staat wel doorgaan.  
 
Bezoek aan de Kinderboerderij NME (27 mei en 28 mei) 
Op maandag 27 mei en dinsdag 28 mei gaan we met de onderbouw een bezoek brengen aan de 
Kinderboerderij. We wandelen naar de Kinderboerderij. OBA heeft al voldoende hulpouders, wat 
erg fijn is. Helaas hebben OBB en OBC nog niet voldoende hulpouders. OBC brengt op maandag 
27 mei een bezoek, OBB op dinsdag 28 mei. U kunt zich nog inschrijven op de inschrijflijsten bij 
de klassen. Zonder de hulp van ouders kan ons fijne uitstapje helaas niet doorgaan.  
 
Spelletjesmiddag 14 mei  
Op 14 mei staan zowel de Klupdag als de spelletjesmiddag gepland. Mochten we niet voldoende 
hulpouders hebben voor de Klupdag, dan laten we de spelletjesmiddag doorgaan. Hiervoor 
hebben wij ook wat hulpouders nodig die de kinderen begeleiden tijdens het spelen van de 
spelletjes. De inschrijflijst hangt bij de klas van uw kind. We laten u zo snel mogelijk via 
Schoolpoort of de klassenapps weten of dinsdagmiddag 14 mei wordt ingevuld door de Klupdag of 
door de spelletjesmiddag.  
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 
Alles-in-1 
Na de vakantie sluiten we ons techniek thema af en 
starten we met een nieuw thema. Het laatste thema van 
dit schooljaar. 
Ons nieuwe thema van Alles-in-1 is: Wat groeit en bloeit. 
Dit is een thema in het domein natuur. We leren over 
planten en wat ze nodig hebben om te overleven: licht, 
water, warmte en mineralen uit de aarde. Daarnaast komt 
aan bod wat er gedurende de verschillende jaargetijden in 
de natuur gebeurt. Ook leren we over de geboorte van  
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Dieren en besteden we aandacht aan huisdieren. We leren over de geboorte en groei van 
kinderen en het gebit. Ook leren we op welke manier we voor ons lichaam kunnen zorgen. Tot slot 
staan de wonderen van en het zorgen voor de natuur centraal.  
Tijdens dit thema zullen wij ook een leuk uitstapje gaan maken. Verdere info hierover volgt nog. 
Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 
 

Rekenen 

Groep 3 
We starten na de vakantie met blok 8. 
Deze maand leert uw kind: 

 structuur van getallen herkennen 

 aftrekken tot 20, zoals 14 − 6 

 optellen en aftrekken tot 20, zoals 7 + 5 en 13 − 4 

 rekenen met liters 

Tips voor thuis: 

 Oefen met getalstructuur door een raadspelletje: noem een aantal eierdozen en losse 

eieren, welk getal hoort erbij? Bijvoorbeeld: 4 eierdozen en 3 losse eieren, het getal dat 

erbij hoort is 43. 

 Oefen het optellen en aftrekken door het spelen van bingo: schrijf allebei 6 getallen onder 

de 20 op een blaadje. Bedenk om de beurt opgaves die bij de getallen kunnen horen. 

Streep de getallen door waar de opgave bij hoort. Wie als eerste al zijn getallen heeft 

doorgestreept wint het spel. 

 Oefen met liters en inhoud door samen uit te proberen hoeveel liter er in een emmer gaat. 

En hoeveel emmers gaan er in het bad of het zwembadje in de tuin? 

 

Groep 4 
We starten na de vakantie met blok 8. 
Deze maand leert uw kind: 

 Tellen met sprongen van 7 

 Tellen met sprongen van 100 

 Wat een hele draai, een halve draai en een kwart draai is 

Tips voor thuis: 

 Oefen de tafel van 6 door samen te tellen met sprongen van 7. Zeg om en om het 

volgende getal in de telrij op. Oefen ook met het terugtellen met sprongen van 7 vanaf een 

veelvoud van 7. 

 Oefen het optellen en aftrekken tot 100 door om en om met een dobbelsteen te gooien. Tel 

het aantal ogen dat gegooid is, op bij 0 en schrijf het antwoord op. Het doel is precies op 

50 uit te komen, u en uw kind mogen dus kiezen of u gaat optellen of aftrekken. Wie als 

eerste op 50 uitkomt, heeft gewonnen. 

 Oefen de zichtbaarheid van voorwerpen door tegenover elkaar te gaan zitten met elk 8 

blokjes. Plaats een boek tussen jullie in, zodat jullie elkaars werk niet kunnen zien. Laat uw 

kind een bouwsel maken van de 8 blokjes met een maximale lengte en breedte van 3 

blokjes. Op ruitjespapier tekent hij/zij een plattegrond van dit bouwsel en geeft deze aan u. 

Kunt u het blokkenbouwsel nabouwen op basis van het plattegrond? Vergelijk daarna 

elkaars bouwsels. Draai de beurt om. 

 

 
 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 5-6 

 
Uitje naar de voedselbank 
Alle kinderen van de groepen 5/6 hebben een bezoek gebracht aan de voedselbank in Oss.  
Het was een leerzaam uitstapje. Veel kinderen wisten niet eens van het bestaan af. We hebben 
geleerd dat ruim 500 mensen (klanten) per week in Oss geholpen worden door de voedselbank.  
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Dat als je jarig bent je een verjaardagspakket ontvangt. Dat er veel eten weggegooid wordt door 
consumenten, bedrijven, etc. Dat veel bedrijven dit eten doneren aan de voedselbank, zodat dit 
niet verspild wordt.  
Iedereen gaf na het bezoek aan dat ze het fijn vonden dat de voedselbank er is voor de mensen 
die geen eten kunnen kopen. Er was zelfs een kind dat zei; ‘ik eet voortaan mijn korstjes op.’  
 
Natte gymles 
De kinderen van groep 5/6 zijn allemaal naar het Golfbad in Oss gegaan. Ze hebben daar een 
zwemles op niveau gekregen. De kinderen vonden het geweldig leuk om een keer te sporten in 
het zwembad. Dit is voor herhaling vatbaar! 
 
Bedankt! 
We willen de ouders van groep 5/6 enorm bedanken voor hun hulp tijdens deze uitjes. Dankzij 
jullie gaan deze uitjes door. Bedankt! 
 
Koningsspelen 
Op 19 april zullen bij ons op school de Koningsspelen georganiseerd worden. Op deze dag mag 
iedereen in het oranje en sportief gekleed naar school toe komen. Na deze sportdag kunnen we 
gaan genieten van een welverdiende meivakantie.  
 
Project vervoer en verkeer 
Van 20 mei tot 21 juni werken wij aan het project “vervoer en verkeer” in groep 5/6. Wij zijn 
alvast begonnen met de voorbereidingen en zoeken mensen die iets kunnen bijdragen aan dit 
project. Te denken valt aan iemand die werkzaam is (of was) bij een vervoersmaatschappij die 
graag wat over zijn/haar beroep wil komen vertellen of de vragen van de kinderen wil komen 
beantwoorden. Of iemand die werkzaam is in een bedrijf dat met vervoer te maken heeft en waar 
we een kijkje mogen komen nemen. Heb je een speciaal voertuig dat je zou willen laten zien dan 
zou dat super vet zijn! 
Mochten er ouders/opa’s/oma’s of andere geïnteresseerden zijn die het leuk vinden om de 
kinderen te leren fietsbanden plakken, dan zouden we dat supergaaf vinden!  
Graag contact opnemen met juf Fanny of juf Aafke  
(fannyvanluffelen@saamscholen.nl of aafkeeijsvogels@saamscholen.nl) 
 
 
Rekenen 
Groep 5 
Deze maand leert uw kind: 
 Cijferend vermenigvuldigen 
 Werken met ruimtelijke figuren en symmetrie 
 Delen met rest 
In de klas komt het volgende aan de orde: 
 Kinderen oefenen het cijferend vermenigvuldigen. Eerst worden de eenheden 

vermenigvuldigd en daarna de tientallen. 
 Kinderen oefenen met het herkennen van ruimtelijke figuren en hun aanzichten. Ook leren 

ze een symmetrielijn tekenen. 
 Kinderen oefenen het delen met rest door het maken van groepjes. 

 
Tips voor thuis: 
 Oefen met vermenigvuldigen door te gooien met twee dobbelstenen. De twee getallen 

maken de vermenigvuldiging. Wie weet het snelst het antwoord? 
 Oefen met ruimtelijke figuren door thuis op zoek te gaan naar voorwerpen die een bol-

vorm of een kubus-vorm of een balk-vorm hebben. Maak allebei vanaf een andere kant 
een tekening van het voorwerp. Zijn de tekeningen hetzelfde? Hoe kan dat? 

 Oefen met delen door groepjes te maken. Bijvoorbeeld: We hebben 18 legoblokjes, 
hoeveel groepjes van 3 kunnen we maken. Bespreek welke som erbij hoort (18 : 3 = 6). 
 

mailto:fannyvanluffelen@saamscholen.nl
mailto:aafkeeijsvogels@saamscholen.nl
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Groep 6 
Deze maand leert uw kind: 
 Optellen en aftrekken van breuken 
 Berekenen van omtrek en oppervlakte. 
In de klas komt aan de orde: 
 Kinderen leren breuken optellen en aftrekken over de hele heen. 
 De begrippen omtrek en oppervlakte worden geïntroduceerd en kinderen leren hiermee 

rekenen. 
 

Tips voor thuis: 
 Oefen met het optellen van breuken door telkens dezelfde breuk op te tellen totdat je een 

hele hebt. Bijvoorbeeld        1. Tel samen met uw kind en noem om en om de 

volgende breuk. Doe hetzelfde maar dan met terugtellen. 
 Oefen met omtrek door met een centimeter de omtrek van verschillende voorwerpen te 

meten en te vergelijken.  
 Oefen met oppervlakte door samen de oppervlakte te berekenen van bijvoorbeeld: 

De eettafel en de salontafel door A4tjes te gebruiken: hoeveel A4tjes passen erop?  
Het terras in de tuin door tuintegels te tellen: Hoeveel tegels heeft het terras? 

 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
Verkeersexamen groep 7 
Hoera!! Al onze deelnemende kanjers van groep 7 zijn geslaagd voor het theoretisch 
verkeersexamen dat zij op 4 april hebben afgelegd én het praktisch examen van 15 april. 
Van harte proficiat allemaal!! 
 
ROUTE-8 eindtoets groep 8 
Ten tijde van het schrijven van deze editie van ’t Elzend zijn de leerlingen van groep 8 ontzettend 
hard en geconcentreerd aan het werk: zij maken deze week de ROUTE-8 eindtoets. Wanneer alle 
kinderen de volledige toets gemaakt hebben, worden de gegevens verstuurd. De uitslag hiervan 
ontvangen wij meestal vrij spoedig. Wanneer de rapportages aan de leerlingen mee worden 
gegeven, hoort u nog van ons.  
 
Schaakworkshop Chessity 
Op vrijdagmiddag 10 mei krijgen alle leerlingen van de bovenbouw een schaakworkshop! Deze 
workshop wordt ons aangeboden door Chessity, een bedrijf dat online schaaklessen ontwikkeld. 
De kinderen hoeven voor deelname aan deze workshop géén voorkennis te hebben. Omdat de 
workshop online plaatsvindt, hoeft er ook niet gesjouwd te worden met schaakborden en 
dergelijke. Samen met het online robotmaatje Chessto duiken de kinderen in de wereld van het 
schaken. We zijn erg benieuwd naar de reacties! 
 
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.  
 
Revue groep 8 
Het lijkt nog ver… maar toch duurt het niet lang meer voor het eind van het schooljaar in zicht is. 
Dit betekent voor groep 8 ook het eind van hun schoolloopbaan op Montessorischool Elzeneind, 
slik! 
Voor het zover is, gaan wij (inmiddels vrij traditiegetrouw) al snel weer aan de slag met de 
voorbereidingen voor onze Revue. Op 27 mei komt Joris Brukx voor het eerst met de kinderen 
van groep 8 kennismaken en brainstormen. In de weken die daarop volgen wordt er door Joris en 
onze groep 8 hard gewerkt aan het uitwerken en vormgeven van de Revue. Schrijf ook vast 27 
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juni in je agenda! Dit is de dag waarop de afscheidsavond van groep 8 plaatsvindt. Meer 
informatie volgt spoedig! 
 
Hulpouders Revue groep 8 
Enkele ouders hebben zich aan het begin van het schooljaar via de ouderhulplijst al als hulpouder 
voor de Revue opgegeven. Dat vinden wij hartstikke fijn! De voorbereidingen voor de Revue vallen 
of staan namelijk met goede ouderhulp. Daarom doen wij ook nu, via ’t Elzend, een oproep aan 
jullie, onze fijne ouders. Wie-o-wie kan in de periode van 3 juni t/m 21 juni extra komen helpen bij 
onze voorbereidingen? Denk aan het hulp bij het ontwerpen en maken van het decor, hulp bij het 
inoefenen van teksten, of het maken van kostuums. Zin en tijd om één of meerdere momenten te 
komen helpen? Laat het even weten bij de groepsleerkrachten (corstrijbosch@saamscholen.nl, 
renyruijs@saamscholen.nl, bregjedekkers@saamscholen.nl). Alle hulp is welkom! 
 
 
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
ResourCity game 

Deze game is nieuw en Oss is de eerste stad van Nederland waar er een Game is ontwikkeld om 
het periodiek stelsel op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Dit hebben ze gedaan 
door producten van Osse bedrijven te koppelen aan een scheikundig element. Op je telefoon kun 
je de game gratis installeren en in de stad van Oss kun je op jacht gaan naar deze elementen. 
Wie van jullie heeft ze het eerst allemaal verzameld? 
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Samenloop voor Hoop Oss   

Doe mee aan de Kinderloop Oss op 23 juni 

 

Op 22 en 23 juni vindt de Samenloop voor Hoop plaats in het centrum van Oss.  
De samenloop is een 24-uurs sponsorloop met als doel om de ziekte kanker bespreekbaar te 

maken en om samen zoveel mogelijk geld op te halen om 
kankeronderzoek mogelijk te maken. 
Grote mensen lopen in totaal 24 uur, dus een dag en een 
nacht. Dit doen ze in teams. Voor kinderen is 24 uur 
natuurlijk veel te lang, toch kunnen ook zij een steentje 
bijdragen. Dit jaar is er een speciale loop voor kinderen, 
de kinderloop duurt 24 minuten. Kinderen lopen tijdens de 
slotfase van de samenloop, dus op zondagochtend 23 
juni.  
Meedoen aan de Kinderloop is niet alleen nuttig, het is 
ook leuk. Op het kinderplein (parkeerplaats 
Eikenboomgaard) worden tijdens de loop allerlei 
activiteiten voor kinderen georganiseerd.   
Je kunt met vrienden, vriendinnen, klasgenoten of 
kinderen van jouw sportclub lopen, maar je kunt ook 
alleen meedoen. Het is wel belangrijk dat je je inschrijft 
en dat er een begeleider met jou of met jouw groepje 
meeloopt.  
 
Op www.kinderlooposs.nl vind je alle informatie die je 
nodig hebt om mee te doen.  
 

We hebben een filmpje gemaakt waarin we in kindertaal uitleggen wat de ziekte kanker is en 
waarom onderzoek zo hard nodig is. Klik op-/kopieer deze link om het filmpje te bekijken:  
https://youtu.be/j303pofe2lI 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kinderlooposs.nl/
http://www.kinderlooposs.nl/
https://youtu.be/j303pofe2lI
https://youtu.be/j303pofe2lI

