
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 3 juli 2018 
 ALGEMEEN 
 

Nog even en dan….. 
We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal……. Nog even en dan, op donderdag 5 
juli 14.30 uur, zeggen we met z'n allen: "Dag schooljaar 2017 - 2018", heerlijk…. zomervakantie!! 
Met tropische temperaturen in het vooruitzicht is het toch echt bijna zomervakantie. Verdiend, 
voor uw kinderen en voor u. Om even, op welke manier dan ook, te genieten van niet moeten 
maar mogen. Dus…..laat de volgende plaatjes maar de leidraad zijn voor de komende 6 weken.  
 

 

 

Afscheid 
Deze laatste dagen staan ook in het teken van afscheid. De kinderen uit groep 8 hebben vorige 
week al hun revue “watskeburt” opgevoerd. En het was fantastisch! Hun basisschoolperiode is 
nagenoeg afgerond. Wij wensen de kinderen van groep 8 een fijne vakantie en het allerbeste toe 
op het voortgezet onderwijs! Zet ‘m op jongens en meiden! 
 
Tanja Tauriello, bouwcoördinator en basisschoolcoach op onze school, start per 1 augustus a.s. als 
bovenschools basisschoolcoach bij SAAM*. Voor Tanja is het een mooie uitdaging om de 
studenten en startende leerkrachten goed op weg te helpen in het mooie werk dat onderwijs heet.  
Haar kwaliteiten komen ook als basisschoolcoach zeker tot hun recht. Een proficiat is zeker op zijn 
plaats. Aan de andere kant is het erg jammer dat zij weggaat. Tanja is 14 jaar werkzaam geweest 
op Montessorischool Elzeneind. In die tijd heeft zij samen met veel teamleden met geweldig veel 
inzet gewerkt aan de ontwikkeling van onze school. Tanja dank je wel!  
 
Ook nemen we afscheid van juf Eefke. Eefke is vanaf december 2016 met name werkzaam 
geweest in de onderbouw. Eefke blijft werken voor het flexteam van SAAM*, dus grote kans dat 
we haar nog eens zien als er een invaller nodig is. Dank je wel voor je inzet Eefke en succes met 
alles wat op je pad komt!  
 
Gisteren is duidelijk geworden dat ook meneer Hugo van het Sport Expertise Centrum komend 
schooljaar op een andere locatie werkzaam is. Wie de “nieuwe meneer Hugo” wordt is nu nog niet 
bekend. Hugo dank je wel en succes met je werkzaamheden bij het SEC.  
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Ook een vorm van afscheid is het vertrek van de Sterrenschool uit het gebouw. Zij verhuizen naar 
de locatie van de NHJA. Via Schoolpoort heb ik u geïnformeerd over het ingebruiknemen van 
lokalen in dit gedeelte van het gebouw. De groep 2/3 en de leesklas verhuizen naar het gebouw 
van de Sterrenschool. De Taalgroep verhuist naar de oude leesklas (bovenverdieping bij de 
administratie, IB en directie). Na de zomervakantie bekijken we samen met alle gebruikers hoe we 
tot een zo goed mogelijke verdeling van de ruimtes komen voor de toekomst.  

 
Herinnering voor Afsluiting schooljaar /verblufdag /oudermoment 
Morgen is er feest op school ter ere van de afsluiting van het 
schooljaar en verblufdag. De kinderen hebben een leuke 
ochtend. Deze ochtend willen we ook samen met ouders 
afsluiten. Alle ouders zijn om 11.15 uur op school welkom om 
dit met ons te vieren. Om 11.15 uur willen we u even in het 
zonnetje zetten onder het genot van een kopje koffie of thee 
met iets lekkers. Terwijl u daarna verder geniet van uw drankje 
gaan de kinderen nog even terug naar de klassen. Daar gaan ze 
met elkaar de dag afsluiten. Om 12.00 uur is gewoon de school 
uit en kunt u uw kind mee naar huis nemen.  
 
U bent op morgen om 11.15 uur op de speelplaats bij de 
hoofdingang (let op andere locatie) van het gebouw welkom.  
We hopen u met vele te verwelkomen. 
 

Gevonden voorwerpen 
Er zijn weer een heleboel gevonden voorwerpen: kleding, gymspullen, bekers, lunchtrommels, 
handdoeken, etc. Meneer Ad heeft alles uitgestald. Voor alle spulletjes die de laatste schooldag 
niet opgehaald zijn, zal een goede bestemming worden gezocht.  
 
Mmmmm……ijsjes!!! 
Morgen is het de jaarlijkse verblufdag. De verjaardag van onze leerkrachten worden gevierd.  
Om alle kinderen een hele fijne vakantie te wensen, krijgen ze allemaal een heerlijk ijsje 
aangeboden van de OR. Er komt een echte ijscokar op het schoolplein, waar de kinderen zelf hun 
ijsje mogen bestellen! OR dank je wel! We hebben er nu al zin in! 
 
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb 

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau. 

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor 

het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een 
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31 
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books. 

Winactie 
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad 
mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie 

over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 
 
Werkgroep verkeer 
Een veilige schoolomgeving, daar kunnen we samen voor zorgen!! 
Zoals eerder in ’t Elzend aangegeven is, hebben we komend schooljaar een groot tekort aan 
brigadiers. Enkele weken geleden is de verkeerswerkgroep de groepen 6 en 7 langs geweest om 
te vragen wie van de kinderen er komend schooljaar wil brigadieren. Ook hebben de kinderen een 
briefje mee naar huis gekregen met de vraag aan de ouders om aan te geven of jullie eens per 
week, per twee weken of per vier weken willen brigadieren. Helaas zijn hier nagenoeg geen 
reacties op gekomen. Dit houdt in dat we, zoals het er nu naar uit ziet, volgend schooljaar starten 
zonder brigadiers bij de oversteekplaats op de Vivaldistraat. 
 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
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Ik voeg iets toe aan mijn omgeving is een van de gouden regels. Mara, Rohan, Floris, Amy en 
Wouter hebben dit schooljaar zeker iets toegevoegd aan hun omgeving door een keer per twee 
weken te brigadieren. Top gedaan, we zijn trots op jullie! Dat hebben we jullie afgelopen week al 
persoonlijk laten weten en we hebben jullie bedankt voor jullie inzet met een bioscoopbon. En ook 
de ouders die afgelopen jaar brigadier waren willen we via deze weg hartelijk bedankten voor hun 
inzet. 
Mocht u, net als deze kanjers, ook iets toe willen voegen aan uw omgeving, meldt u zich dan 
alsnog aan als brigadier. Een keer per week, per twee weken of per 4 weken, slechts 20 minuten, 
dat zou toch moeten lukken?! En hoe meer aanmeldingen we krijgen, hoe minder vaak het nodig 
is. Stel dat er 20 ouders willen helpen, dan betekent dat dat u zelfs maar een keer of 10 aan de 
beurt bent! En mocht u kinderen in groep 1 t/m 6 hebben, dan kunnen die ook opgevangen 
worden in school zodat ze niet allen buiten hoeven te wachten. 
Wat houdt u nog tegen? Stuur een mail naar claudiavanbalveren@saamscholen.nl en meldt u aan 
als brigadier! Een veilige schoolomgeving, daar kunnen we samen voor zorgen!! 
Veilige groeten van de verkeerswerkgroep! 
 
Eerste schoolweek hulp bij overblijven 
Wie zou er tijdens de eerste schoolweek (maandag 20 augustus t/m vrijdag 24 augustus) ons 
overblijfteam willen versterken van 12:15u tot 12:45 u. U houdt toezicht op de spelende kinderen 
op het plein of tijdens de binnenactiviteiten: filmpje kijken of gezelschapsspelletjes spelen.  
Uiteraard is uw hulp ook de rest van het schooljaar van harte welkom! 
Interesse?: Graag aanmelden via marjolijnslaats@saamscholen.nl  
 
Infoavond 
Misschien een tip om alvast in uw agenda te noteren: de informatieavond voor de ouders van alle 
groepen staat gepland op woensdag 29 augustus. Meer informatie krijgt u aan het begin van 
het nieuwe schooljaar. 
 
SAAM&vatting 
In een aparte bijlage ontvangt u de eerste SAAM&vatting van 2018. Een A4 met op hoofdlijnen 
een samenvatting van ontwikkelingen in ons onderwijs.  
 
Vakantie! 
Maar nu eerst vakantie. Ik wil u allen ontzettend bedanken voor uw inzet het afgelopen jaar, alle 
8e groepers nogmaals veel plezier op het voortgezet en laat ons soms nog even meegenieten. 
Voor u allen een hele fijne zomer. Op maandag 20 augustus hopen we iedereen weer gezond, 
uitgerust en vol energie te ontvangen op onze school. Zie de uitnodiging voor de Theetuin 

onderaan deze ’t elzend.  U ontvangt de jaarkalender in de eerste schoolweken. 
 

 
 MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD 
 

Bedankt! 
Het jaar zit er bijna op. Wij willen alle ouders bedanken die dit jaar geholpen hebben. De zichtbare 
en onzichtbare hulp, op school en achter de schermen tijdens de voorbereiding. 
En we willen jullie allemaal bedanken voor de ouderbijdrage. Dankzij deze bijdrage hebben we al 
deze leuke en leerzame activiteiten voor school kunnen regelen. 
 Dankzij jullie hulp en bijdrage zorgen we samen met de school voor het overblijven, luizenpluizen, 
brigadieren, workshopavond, versieren van de school, verkeersveiligheid, lezen, prikkelbakken, 
uitstapjes, sint, keuzenmiddagen, kerst, carnaval, bingo, goede doelen actie, boekenkast, 
koningsspelen, hand- en spandiensten, verblufdag, revue en alle andere activiteiten. 
Dank jullie wel!! En we hopen dat ook volgend schooljaar weer op jullie hulp en bijdrage kunnen 
rekenen. 
 
De Ouderraad 
 

mailto:claudiavanbalveren@saamscholen.nl
mailto:marjolijnslaats@saamscholen.nl
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 MEDEDELINGEN VAN DE MR 
 

Nieuws van de MR! Wist u dat…. 

- we een nieuw lid hebben mogen verwelkomen in de 

oudergeleding van de MR. Mirjam van Reekum komt onze MR 

versterken. Ze was met de vergadering van 20-6 al aanwezig 

als toehoorder. We wensen haar veel succes!  

- u ook een keer aanwezig kunt zijn als toehoorder bij een MR-

vergadering in het nieuwe schooljaar. Zie hier het schema onze 

vergaderdata. Tot dan!  

- u vanaf nu de notulen kunt lezen van onze vergaderingen. Ga 

naar onderstaande link; https://www.elzeneind.nl/pagina/samen/medezeggenschapsraad 

- we, vanuit de werkgroep Sociale Kwaliteit, een nieuwe vorm van inloopochtenden, een 

aanpassing van de ‘Dat Belooft Wat’ middagen en het Showtime concept hebben besproken.   

- we, vanuit de vraag van een ouder, de regels en afspraken omtrent fietsen naar uitstapjes 

hebben besproken. De werkgroep verkeer gaat dit bespreken en communiceert dit met de 

leerkrachten.  

- we u allemaal een bijzonder fijne vakantie toewensen. Tot volgend schooljaar! 

Met vriendelijke groet, 
 
De MR (Nike, Erik, Mirjam, Francien, Els en Cor) 
 
De tip voor de (welbekende) vakantiedip! 
Gedurende het hele schooljaar oefenen de kinderen van groep 3 hun leesvaardigheid. Het einde 
van het schooljaar komt in zicht en de vakantie lonkt. 
Heerlijk natuurlijk, maar vaak lezen de kinderen in de vakantie minder dan normaal. Van 
bankhangen en buitenspelen holt de leesvaardigheid van kinderen achteruit. Uit onderzoek is 
gebleken dat kinderen die in de vakantie niet lezen, na de vakantie een terugval in 
leesontwikkeling hebben. 
Deze terugval in leesvaardigheid wordt vakantiedip of zomerverlies genoemd. Ook 
taalspiertjes hebben oefening nodig, anders worden ze lui! hele schooljaar hun 
leesvaardigheid. 
Hoe voorkom je die zomerdip?  
Door samen met je kind regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een minuut of vijftien. Lezen 
is voor kinderen niet altijd een vanzelfsprekende activiteit thuis. 
Zeker niet als het mooi weer is en het veel fijner is om buiten te spelen. Maar met deze tips wordt 
het gemakkelijker om iedere dag even te lezen. 
 
Wat kan er gelezen worden?  
Alles wat je kind leuk vindt, kun je samen lezen. Natuurlijk kun je gewoon boeken lezen. Maar 
denk ook eens aan een folder van een dierentuin of pretpark waar jullie naartoe gaan. Of een 
informatief boek over het land waar jullie op vakantie gaan. Ook strips, vakantieboeken en 
kindertijdschriften zijn leuk om te lezen. Kortom, het maakt niet uit wat uw kind leest, als het 
maar leest! 
 
Als uw kind regelmatig leest in de vakantie, zal de leestontwikkeling niet stagneren, en wellicht 
zelfs vooruitgaan.  
En lezen wordt nog leuker als je het samen doet! 

Vergaderdata MR 2018-
2019 

10-09-2018 

5-11-2018 

14-01-2019 

11-03-2019 

15-04-2019 

13-05-2019 (reserve) 

03-06-2019 
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Do’s bij samen lezen: 
•  Laat je kind het boek kiezen.      
•  Bekijk samen de kaft van het boek. Waar zal het boek over gaan? Is het 
   spannend? Of juist grappig? Kortom, fantaseer er samen maar op los. 
•  Lees om de beurt een stukje. 
•  Geef je kind de kans om een fout zelf te herstellen. 
•  Praat samen over wat je gelezen hebt. 
•  Geef je kind complimentjes. 
•  Geef je kind nog meer complimentjes! 
 
Veel leesplezier en een hele fijne vakantie, met groet van de leesjuf, Els., 
 
 
 

                                                            
 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
Kamp 2018 
Inmiddels hebben we ook al de 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 
renyruijs@saamscholen.nl). 

 Bij slecht weer zorgen wij voor het vervoer van de fietsen van de kinderen naar de 
kamplocatie toe.  

 Nadere info volgt aan het begin van het nieuwe schooljaar, eind augustus. 
 
 
TERUGBLIK REVUE  
Wauw!! Wat kijken wij terug op een mooie en intensieve week voor groep 8. Onder begeleiding 
van Joris hebben onze kanjers afgelopen week maar liefst 4 keer hun revue ‘Watskeburt’ 
opgevoerd. Complimenten voor hen allemaal, zeker voor diegenen die afgelopen week hun eerste 
podiumervaring opdeden. Nogmaals speciale dank aan Joris, Ad en alle hulpouders voor jullie 
inzet! 

mailto:renyruijs@saamscholen.nl
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Lieve groep 8, we hebben van jullie genoten! Dank voor jullie inzet en het gezellige feest dat we 
vorige woensdag samen hebben gevierd. Vandaag gaan we nog lekker met z’n allen zwemmen, 
morgen Verblufdag en dan is het donderdag toch echt jullie állerlaatste schooldag op 
Montessorischool Elzeneind… Snik! We gaan jullie missen!!! 
 
 
 

 
 
          
 

                      WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                    Groep      Datum    Naam            Groep 

04-07  Erika Volkaviciute  MBE  04-08    Sigi v.d. Meulenreek   MBF 
08-07  Jeffry Bednarczyk   OBB  05-08    Ata Tas    MBB 
09-07  Mara v. Hoek   BBB  05-08    Zisan Ercedogan   OBA 
10-07  Julia Sanders   OBC  06-08    Natan Gnas    MBC 
11-07  Mitchel Schalken  MBB  06-08    Nino Smits     MBA 
12-07  Sharalyn Ly   MBD  10-08    Chariva v.d. Krift    BBB 
13-07  Jordi Spaan    OBA  11-08    Jayden Sweebe   MBE 
14-07  Jelaara Ait Moh N’ait Lhaj OBC  11-08    Jelle Schalken    OBB 
16-07  Linne Hunze   MBF  12-08    Nikky Clement   MBA 
16-07  Fenne Hunze    MBD  13-08    Selina Swart    OBB 
18-07  Cas Janssen    OBC  14-08    Josef Al-Awse   MBF 
19-07  Sofie Molleman  OBC  14-08    Eryk Gnas    MBF 
21-07  Cenk Özüdogru  MBC  14-08     Dany v. Vlijmen    MBD 
21-07  Sofie Rozie   MBF  15-08     Just Houdijk    MBD 
22-07  Lola Spierings   MBE  15-08    Boaz Uitermark   MBD 
23-07  Zakariya Boulachioukh MBF  15-08    Fay v. Duren   MBB 
24-07  Robin Oor   BBC  16-08     Fenna Keijnemans   OBA 
24-07  Maartje Hunze   MBE  16-08    Amy van Nuland    MBF 
25-07  Abdifatah Abdullahi Aden OBB  17-08     Julia Dijk     MBE 
25-07  Hugo v. Erp    OBB  18-08    Hasse v. Herpen    MBD 
26-07  Jayson Kastelijn  MBF  19-08    Thies v.d. Ven    MBB 
27-07  Fons v.d. Drift  MBA  19-08     Nyla Keijzers    OBA 
27-07  Ladan Abdullahi Aden  BBC  20-08    Sem Hilster    MBF 
27-07  Tom Cox   OBC  21-08    Quin de Veer    OBA 
29-07  Louise v.d. Hoven   BBA   
31-07  Jason v. Vliet   MBB 
31-07  Hussen Al-Awse  BBC 
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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

 
Graag willen wij samen met u en de kinderen op maandag 20 augustus 

het nieuwe schooljaar openen. 

 
Vanaf 08.15 heten wij u van harte welkom in onze ‘Theetuin’  

op het plein bij de hoofdingang. 
 

Onder het genot van een kopje koffie of thee willen wij met u deze eerste 
schooldag gezamenlijk inluiden. 

 
Wij wensen u een hele fijne vakantie en zien u graag in goede gezondheid 

terug op de eerste maandag van het nieuwe schooljaar. 
 

Team Montessorischool Elzeneind 
 

 


