
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 3 maart 2020 
 ALGEMEEN 

 
11 maart 2020 Landelijke Montessoridag > ook Montessorischool Elzeneind zet haar 
deuren open. 
Een extra KIK-moment (Kijk In de Klas) op woensdag 11 maart vanaf 11.00 uur.  
Heeft u buren of kennissen die nu ook wel eens willen weten hoe er gewerkt wordt op een 
Montessorischool, dan kunt u hen vertellen dat zij welkom zijn tussen 8.30 uur en 10.00 uur.  
  

 
 MEDEDELINGEN VAN DE OR 

 
Carnaval Elzengein 
Wat was onze carnavalsviering een succesvolle ochtend met hossen, knutsels, workshops en het 
bovenbouwspel! 
Wij willen de volgende bedrijven/personen heel hartelijk bedanken voor het mede mogelijk maken 
van deze te gekke ochtend: 
 
BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT 
- DFM Bloemen en Planten voor het sponsoren van al het pauze-fruit www.dfmbloemen-planten.nl 
- Suus Baars van Geitje Kinderpartijtje voor het begeleiden van de schmink-  
  workshop www.geitjekinderpartijtje.nl 
- Verhees Textiles voor het sponsoren van al die leuke stoffen voor de knutsels 
  www.verheestextiles.com 
- Lindsy Schalken van Miracles for kids Animatie voor de gave dansworkshop 
  www.miracles-oss.nl 
- Meneer Ad en Hans voor het bakken van ruim 350 pannenkoeken. 
En natuurlijk BEDANKT BEDANKT BEDANKT hulpouders en -verzorgers en teamleden!!!! 
 
Bingo-avond 
Op 10 april van 18.00 uur tot 19.30 uur zal onze jaarlijkse Bingo-avond plaatsvinden. Deze is voor 
al onze basisschoolgroepen. De informatie betreffende de kaartverkoop zal te zijner tijd worden 
aangeplakt op de toegangsdeuren van onze school. 
We zoeken nog hulpouders, geef u op via onderstaande link: 
Bingo avond 
  
Verkeerstuin 
Op 17 april zal de Verkeerstuin plaatsvinden. Er zijn voor de verschillende bouwen verschillende 
programma's. Ook hier is nog hulp gewenst, verdere informatie volgt later.  
 
Alvast voor in uw agenda: 
Woensdag 20 mei van 08.30 tot 12.00u sport-spel-sponsorloopdag, die zal worden gehouden op 
de atletiekbaan van Atletiek Vereniging Oss ’78. 
 
 
 

 

                    

‘t elzend 
 

http://www.dfmbloemen-planten.nl/
http://www.geitjekinderpartijtje.nl/
http://www.verheestextiles.com/
http://www.miracles-oss.nl/
https://oogvoorschool.sharepoint.com/sites/MSE-School-TEAMS/Gedeelde%20documenten/General/t%20elzend/3%20maart/Centrum%20Jeugd%20en%20Gezin.docx
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 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
 

 
 
Voor ouders en verzorgers van basisschoolkinderen is ons cursusaanbod vernieuwd! 
We werken sinds kort met Webinars en inspiratie workshops: 1 webinar + 2 inspiratieworkshops 
per thema (bijvoorbeeld Basisschool kind). 
 
Onlangs is de eerste webinar geweest over basisschoolkinderen: introductie in deze leeftijd en 
bijbehorende opvoeduitdagingen voor ouders. Deze is opnieuw geagendeerd voor 8 april. 
 
De inspiratieworkshops voor ouders/verzorgers van kinderen in de basisschool leeftijd staan 
gepland voor 11 en 18 maart: 

 11 maart (9.30-11.30 uur) : Communiceren met je kind 

 18 maart (9.30-11.30 uur) : Regels en grenzen 

Informatie & aanmelden via deze link/ online formulier: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8HhpHwOi7b2XEPFwviQOiRxyiCBBCLPTKmKVYLSrF
nt9yJw/viewform?usp=sf_link 
 
Voor de agenda voor de maanden maart en april zie bijlage. 
Alle informatie is uiteraard ook te vinden op onze website, binnenkort een nieuwe 
website! www.centrumjeugdengezin-maasland.nl 
 
Met enthousiaste groeten, Marga Sieben 
ONS Welzijn 
Centrum Jeugd & Gezin Maasland en Basisteam Jeugd & Gezin Oss 
Aandachthouder groepswerk  
E marga.sieben@ons-welzijn.nl  | www.ons-welzijn.nl 
  

------------------------------------------------ 
 
CoderDojo 
Na een leuke middag programmeren van de robots van CoderDojo Oss, gaan we verder met de 
48e editie van workshops programmeren. Op 14 maart hebben we de 48e editie van de 
CoderDojo, weer in de Berchplaets in Berghem. 
Met deze editie van CoderDojo gaan we werken met het volgende thema in rij. Het vierde thema 
gaat "MicroBit !? Wat kan je daar mee?" heten. Voor dit thema gaan de Ninja's aan de slag met 
een MicroBit controller en wordt geprogrammeerd met MakeCode editor van www.microbit.org. 
Inschrijven kan via evenbrite, zie: https://coderdojo-oss.eventbrite.nl 
 
De QR-code op de poster (zie bijlage) gaat ook naar de registratie-site van deze editie van 
CoderDojo. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSc8HhpHwOi7b2XEPFwviQOiRxyiCBBCLPTKmKVYLSrFnt9yJw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%25E2%2580%258B&data=02%7C01%7Calgemeen.msbselzeneind%40saamscholen.nl%7C7266c812a9584e4830ad08d7b55c0ed9%7C72e78e05341445139ce82ed3dc64c1e0%7C1%7C0%7C637177280059443159&sdata=HfX1fCAjuLPoZ9zIgG0K7F8LpdW2B2wPTip8cIi5ejs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSc8HhpHwOi7b2XEPFwviQOiRxyiCBBCLPTKmKVYLSrFnt9yJw%2Fviewform%3Fusp%3Dsf_link%25E2%2580%258B&data=02%7C01%7Calgemeen.msbselzeneind%40saamscholen.nl%7C7266c812a9584e4830ad08d7b55c0ed9%7C72e78e05341445139ce82ed3dc64c1e0%7C1%7C0%7C637177280059443159&sdata=HfX1fCAjuLPoZ9zIgG0K7F8LpdW2B2wPTip8cIi5ejs%3D&reserved=0

