
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 21 augustus 2018 
 ALGEMEEN 
 

Welkom allemaal!  
Wij hopen van harte dat iedereen genoten heeft van de vakantie en lekker is uitgerust.  
Wij als team hebben dit ook gedaan, maar zijn inmiddels toch al weer een hele poos bezig met de 
voorbereidingen. Intern hebben wij, naast de gebruikelijke schoonmaak, het leeslokaal, de taalgroep en de 
nieuwe groep 2/3 ‘verhuisd’.  
De eerste dagen zitten erop! Alle kinderen zitten in een nieuwe groep, soms ook in een nieuw lokaal en 
landen weer in de structuur van Montessorischool Elzeneind. De kinderen zijn volop bezig met  
montessorimateriaal, Alles-in-1, rekenen, taal, leren lezen, enz. én natuurlijk ook met activiteiten waarbij het 
groepsklimaat centraal staat. Altijd even wennen na de vakantie, maar wij hebben er met het team weer zin 
in om er samen met u voor onze kinderen een fijn schooljaar 2018-2019 van te maken!  
 
Het eerste ’t Elzend van dit nieuwe schooljaar krijgen alle oudste kinderen van het gezin op papier mee naar 
huis. Dit is eenmalig. De volgende ’t Elzends zullen via Schoolpoort verstuurd worden (eerstvolgende 
verschijnt op 11 september). U kunt ’t Elzend ook altijd lezen op de website van school (onder het tabblad 
“samen”) en op het whiteboard bij de hoofdingang.  

 
Start schooldag  
Elke dag is onze school open vanaf 8.20 uur. Kinderen kunnen via hun ‘eigen’ ingang de school in. Leer mij 
het zelf te doen betekent ook leer mij zelf de school binnen te gaan. We vinden het belangrijk dat ons 
onderwijs iedere schooldag om precies 8.30 uur start. De kinderen worden door de leerkrachten bij de deur 
ontvangen met een handdruk en het elkaar ‘goedemorgen’ wensen. Er is voor 08.30 uur mogelijkheid voor 
eventueel korte mededelingen aan de leerkracht; als u een gesprek wilt, verzoeken wij u hiervoor een aparte 
afspraak te maken. De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen alleen naar binnen. De kinderen van groep 
3 mogen tot aan de herfstvakantie begeleid worden door hun ouders. Ouders nemen bij de klassendeur 
afscheid van hun kind. Wij verzoeken u de school voor 8.30 uur te verlaten, zodat wij in rust de dag kunnen 
starten. De hele school maakt deel uit van de leeromgeving van de kinderen. Dat geldt ook voor de gangen. 
Bij het ophalen vragen we u daarom om buiten te wachten tot uw kind naar u toe komt. Daarna bent u met 
uw kind opnieuw van harte welkom in de school, bijvoorbeeld om gemaakte werkjes te bewonderen, of een 
praatje te maken met de leerkracht. Fijn dat u meewerkt!  
 
Nieuwe pauzetijden 
Door het vertrek van de Sterrenschool is er voor ons de mogelijkheid ontstaan om de pauzetijden rond de 
lunch anders in te richten. Met ingang van dit schooljaar zijn de pauzetijden gesplitst. Van 12.00 uur – 12.30 
uur hebben de groepen 5-8 hun pauzetijd. Van 12.30 uur – 13.00 uur is de pauzetijd van groep 1-4. Wij 
gaan ervan uit dat deze keuze bijdraagt aan speelplezier en een fijne ontspanningstijd voor de kinderen.  
 
Kalender 
De kalender voor dit nieuwe schooljaar ligt bij de drukker. U ontvangt deze zo spoedig mogelijk. 
 
Info-avond 29 augustus  
Zoals voor de zomervakantie reeds in ’t Elzend is aangekondigd, wordt de informatieavond voor alle groepen 
gehouden op woensdag 29 augustus. Later deze week ontvangt u hierover meer informatie. Bij de start van 
het nieuwe schooljaar horen algemene informatieavonden. U maakt (opnieuw) kennis met de leerkracht(en) 
van uw kind(eren) en de andere ouders van de groep. U wordt op deze avond geïnformeerd over 
organisatorische en inhoudelijke zaken in de betreffende groepen. De bijeenkomst voor de groepen 5 tot en 
met 8 start om 18.30 uur. De bijeenkomst voor de groepen 1 tot en met 4 start om 20.00 uur. We zien u 
graag en rekenen op uw komst!  

 
 
 

 

                    

‘t elzend 
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Mad Science 
We zijn nog maar net begonnen, of er staat alweer iets spannends op de planning! Net als andere jaren, 
krijgen wij ook dit jaar een verzorgde Promoshow van MadScience. Op vrijdag 31 augustus komt er een 
'professor' naar onze school. Er worden twee shows gegeven, een voor de groepen 1 t/m 4 en een voor de 
groepen 5 t/m 8. Na afloop worden er inschrijfformulieren uitgedeeld. 
 
Gymrooster 
Omdat de schoolkalender nog niet klaar is, krijgt u hieronder alvast het gymrooster: 
  

Maandag BBC, MBA, MBD, MBE, MBF, OMB.   

Dinsdag  OBA, OBB, OBC, BBA, BBB, MBB,MBC. 

Donderdag  BBA, MBA, MBD, MBE, MBF, OMB.  

Vrijdag BBB, BBC, MBB, MBC.  
 

Ook hebben wij een nieuwe gymdocent. Hij stelt zich hier voor.  
Hallo allemaal,  
Mijn naam is Erik van Gelder en ik ben 32 jaar oud. 
Aankomend schooljaar zal ik de gymlessen verzorgen op de Elzeneind en de 
Blinkerd. Als ik niet bezig ben met mijn baan als gymleraar, ben ik aan het volleyballen in de zaal of op het 
strand. Verder ben ik vaak op reis als het even kan. Het liefst zo ver mogelijk! 
 
Met vriendelijke groet, 
Erik van Gelder  
 
Oproep Taalgroep 
Mirjam van de Taalgroep is op zoek naar een grote flat screen tv met hdmi-ingang voor in haar groepslokaal.  
Heeft iemand er misschien eentje over? De groep zou er heel erg mee geholpen zijn. Graag een berichtje 
naar: mirjamboerboom@saamscholen.nl 
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD 
 
Hebt u interesse om in onze ouderraad te komen of klassenouder te zijn? 
Op maandag 27 augustus om 20.00 uur willen we (huidige OR-leden) met u in gesprek gaan over  
een nieuwe opzet en/of taken van ouderraadslid en klassenouder. Dit om de ouderbetrokkenheid te 
vergroten. Mocht u deze avond verhinderd zijn, dan is er op woensdagochtend 29 augustus om 8.30 uur nog 
een gespreksmoment. 
 
De ouderhulplijsten worden eind volgende week verspreid.  
 
De eerste OR-vergadering staat gepland op maandag 10 september om 20.00 uur.  

 
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 
Hoi allemaal,  
Mijn naam is Kevin Segbars en in het nieuwe schooljaar ga ik samenwerken met 
Babette Overdijk in groep 1/2. Ik ben 30 jaar en ben woonachtig in Oss. Op 
maandag en dinsdag werk ik in Den Bosch voor de Ruud van Nistelrooy foundation. 
Daar ga ik op zoek naar de talenten van kinderen en bekijk ik hoe ik dat talent kan 
stimuleren/bevorderen. Iedere vrijdag zal ik aanwezig zijn op Montessorischool 
Elzeneind. Ik ga onder andere de focus leggen op de begeleiding tijdens het 
buitenspelen. Dit houdt in dat ik observeer hoe kinderen spelen en bekijk hoe ik het 
spelen kan bevorderen. Verder ben ik al ongeveer 4 jaar actief bij stichting SAAM en 
ben ik te vinden op diverse scholen. Spreek me gerust aan of kom gezellig een 
praatje maken. 
 
Vakantiefoto 
Ook zo genoten van de zomervakantie? Wij zouden het erg leuk vinden als de kinderen een vakantiefoto 
meebrengen naar school! We kunnen dan, aan de hand van de foto nog meer vertellen over de 
zomervakantie! De foto komt in het plakboek, dus zorg ervoor dat het een foto is die niet mee terug naar 
huis hoeft (door bijvoorbeeld een gekopieerde foto mee te geven).  

mailto:mirjamboerboom@saamscholen.nl
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Gymschoenen 
Op dinsdagochtend hebben de kinderen uit de onderbouw gym in de grote gymzaal. Om zo veilig mogelijk te 
gymmen vragen wij u dan ook om de kinderen gymschoenen (met naam!) mee naar school te geven. OBA 
heeft op dinsdag gelijk om 8.30u gym, dus het zou fijn zijn als de kinderen op tijd op school zijn, zodat zij 
geen kostbare gymtijd verliezen! 

 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 
 
Gym 
Het gymrooster staat eerder in dit ‘t Elzend vermeld, kijk even op welke dag uw kind gym heeft. Op die dag 
graag gymschoenen, een shirt en (korte) broek meegeven in een gymtas. 

 
Verjaardag 
Verjaardagen vieren we vanaf groep 3 zonder ouders, u mag de traktatie ’s morgens bij de leerkracht 
afgeven. Spreek wel even van tevoren af op welke dag de verjaardag gevierd wordt, zodat we daar rekening 
mee kunnen houden in het programma. 

 

Alles in-1: Waar is het?  
Na een welverdiende zomervakantie starten we in groep 4 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! Gedurende dit thema mogen de kinderen 
materialen meenemen van thuis die passen binnen dit thema, zoals 
plattegronden van het huis, een attractiepark, een camping, boeken, 
spullen die laten zien waar iets is, b.v. van een vakantieland etc. 
Tijdens de expressielessen werken we verder rond dit thema. Aan de 
orde komen het maken van plattegronden.  
Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 

 
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 

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 opgaves 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.  
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 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. 

 
 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 

 
Kamp 2018 
Het alweer bijna zover! In de derde schoolweek gaan we met de hele bovenbouw op kamp. De informatie 
die hieronder staat heeft u ook al kunnen lezen in eerdere edities van ’t Elzend. Een eerste informatiebrief en 
het kampboekje volgen zo spoedig mogelijk!! 
Eerste informatie met betrekking tot het bovenbouwkamp in september 2018: 

 Data: 4-5-6 september 2018 
 Locatie: Groepsaccommodatie De Coxse Boerderij te Gemert 
 Kosten: € 55,- per kind 
 De vrijdag na het kamp (7 september) zijn de leerlingen van de bovenbouw vrij!  
 Dit jaar fietsen we in één grote groep naar de kamplocatie toe. We hebben daarvoor voldoende 

begeleiding vanuit school! 
 We zijn wél op zoek naar ouders die bij slecht weer achter de hand zijn om de kinderen op de eerste 

dag met de auto naar de kamplocatie toe te brengen. Heeft u zin en tijd? Opgeven (alleen heen, en 
dus alleen bij slecht weer) graag bij juf Reny (e-mailadres is). 

 Bij slecht weer zorgen wij voor het vervoer van de fietsen van de kinderen naar de kamplocatie toe.  
 
Alles Apart en Alles-in-1 
We zijn weer gestart! We werken de komende twee weken aan hoofdstukken van Alles Apart. De week na 
het kamp, op maandag 10 september, starten wij met ons eerste thema: Afrika en Azië. 
 
 

 
 
 
          
 

                      WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                     Groep      Datum    Naam            Groep 

22-08 Scout v. Velsen             MBD  04-09   Yesper Smits   BBC 
22-08 Natalia Majka            MBD  04-09   Chaim Kramer   OBB 
23-08 Moyra Notenboom  MBE  05-09   Esmee Lenting  OBA 
23-08 Jens v.d. Hurk    MBD  09-09   Luuk Scheffers  BBA 
29-08 Kobe Nederkoorn  MBA  10-09   Gijs v. Overveld   OBB 
03-09 Ace Reuvers    OBB 
 
 
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 

 
Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Binnenkort komt Mad Science een wetenschap & techniek cursus verzorgen op Elzeneind, waar de kinderen 
van groep 3 t/m 8 zich voor kunnen inschrijven. 

 
We starten met een spectaculaire science show op 31-8-2018. 

De kinderen gaan tijdens de cursus aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en demonstraties. De 
lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren een onderzoekende leerhouding. 

 
Wie gaat er mee op avontuur in de wondere wereld van de Extreme Elementen? Maak kennis met de wetten 

van Newton, en Bernoulli. Duik in de wereld van een geoloog en leer alles over onze aardkorst. 
Experimenteer met lucht maar pas op voor het vikingschip. En ga aan de slag met "coole" proefjes over 
warmte. Dit zijn zomaar een paar onderwerpen die tijdens de lessen voorbijkomen. Krijg je er al zin in? 
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Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen beter hoe het de 
wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies trekken zijn immers belangrijke 

vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de kinderen materialen en informatie mee naar huis om 
thuis verder te leren en experimenteren. 

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op school. 
Data van de cursus: 
Woensdag 12-9-2018 
Woensdag 19-9-2018 
Woensdag 26-9-2018 
Woensdag 3-10-2018 
Woensdag 10-10-2018 
Woensdag 24-10-2018 

 
 

Starttijd: 12:15 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Inschrijftermijn loopt tot en met: 30-8-2018 

Deelname bedraagt € 72,50 per kind, incl. goodies, leskaarten en Mad Science polsbandje. 

 
 

Bereslimfeestje voor peuters en kleuters in Bibliotheek Oss 
Op woensdagmiddag 29 augustus is er van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek Oss een 
Bereslimfeestje voor alle peuters en kleuters. De toegang is gratis; vooraf aanmelden is niet 
nodig.  
Het Bereslimfeestje is bedoeld voor peuters en kleuters en hun ouders. De eerste honderd peuters of 
kleuters die op dit feestje in de bibliotheek komen, krijgen een leuke goodiebag cadeau (één per gezin). 
Speciaal voor deze gelegenheid is kinderboekenschrijfster Betty Sluyzer uitgenodigd. Zij geeft om 14.30 uur 
een swingende voorstelling ‘Drie stoute haasjes’. Betty Sluyzer leest voor, doet spelletjes, zingt liedjes en 
vertelt versjes. Ze laat de kinderen en de ouders meedoen, dansen en bewegen rondom de boeken en 
versjes die ze heeft geschreven voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Ook zijn er kleurplaten om te kleuren, kunnen 
de kinderen met maanzand spelen en is er natuurlijk wat lekkers voor iedereen. Zowel Betty Sluyzer als 
boekhandel Derijks zullen met een stand aanwezig zijn voor boekverkoop. 
 
Bereslim 
Het Bereslimfeestje is de aftrap van een project waarin de prentenboeken van Bereslim centraal staan. Dit 
zijn zowel digitale als ‘echte’ prentenboeken. Ouders worden bewust gemaakt van het belang van voorlezen 
aan kleine kinderen. Want voorlezen is leuk, gezellig en goed voor de taal- en spraakontwikkeling. Dit 
samenwerkingstraject tussen de gemeente Oss, Bibliotheek Oss, samenwerkende basisscholen SAAM en 
Filios Scholengroep en de kinderopvang wordt vanaf september opgestart binnen de gemeente Oss. 
 
De bibliotheek is gevestigd aan de Raadhuislaan 10 in Oss. Voor meer informatie: www.bibliotheekoss.nl 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
http://www.bibliotheekoss.nl/

