
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 20 augustus 2019 
• ALGEMEEN 

 
Welkom allemaal!  
Gisteren is de start van het nieuwe schooljaar geweest en iedereen is weer rustig aan het werk. 
Rustig, want wennen moeten we allemaal. Wennen aan je nieuwe groep, jouw nieuwe positie in 
de groep, je nieuwe meneer of juf en wennen aan het ritme. Niet alleen de kinderen moeten 
wennen ook wij, wij als ouder(s) en teamleden. 
 

De afgelopen dagen ben ik al in veel groepen geweest, centraal staat dan de vraag: gaat het goed 
met iedereen? Wat een mooi vak heb ik dan toch. Ik zie kinderen aan het werk, heb even een snel 
contact. Zie collega’s in hun ronde kinderen weer een stapje verder helpen.   
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 zeker ruim een week bezig met de 
voorbereidingen. Altijd even wennen na de vakantie...... Laten we er samen voor onze kinderen 

een fijn schooljaar van 2019-2020 maken! Wij hebben er zin in!  
  
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 10 september). U kunt ’t Elzend ook altijd lezen op de website van 
school (onder het tabblad “samen”) en op het whiteboard bij de hoofdingang.  
 
Kalender 
De kalender voor dit nieuwe schooljaar ligt bij de drukker. U ontvangt deze zo spoedig mogelijk. 

 
Informatieavond woensdag 28 augustus  
Heeft uw kind gisteren ook de brief afgegeven over onze informatieavond? 
Hieronder in het kort nog even de belangrijkste informatie: 
We starten weer een nieuw schooljaar. Een jaar waarin wij elkaar weer regelmatig zullen spreken 
over onze kinderen. Het eerste gezamenlijke moment daarvoor is de informatieavond. Als 
Montessorischool zijn wij erop gericht ons onderwijs af te stemmen op de behoeften van de 
kinderen, op hun leerdoelen, hun begeleidingsbehoeften en hun talenten, met als motto “leer mij 
het zelf te doen”. Om ook goed op uw informatiebehoeften af te stemmen, geven we u de 

gelegenheid aan te geven welke onderwerpen er wat u betreft op de agenda mogen komen.  
Onderaan dit ‘t elzend vindt u nogmaals het antwoordstrookje. Wilt u zo vriendelijk 
zijn om op het strookje onderaan de brief aan te geven op welke tijden (groep 5-8 
en/of groep 1-4) u wel of niet aanwezig bent en in welke onderwerpen u 
geïnteresseerd bent. De tijden van de informatieavond zijn als volgt:  

Groep 5-8: 18.30-19.30 

Groep 1-4: 20.00-21.30 (inclusief leesklas) 

 

Wij zien u graag komen! 

 
 
 

 

                    

‘t elzend 
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Gymtijden schooljaar 2019-2020 
Omdat de schoolkalender nog niet klaar is, geven we u nogmaals (stond ook in ‘t elzend van 2 juli) 
het gymrooster voor het nieuwe schooljaar: 
  
Maandag: MBF, BBC, BBA, MBE, MBA, OMB    
Dinsdag: MBD, BBC, BBB, OBB, OBC, MBB, MBC  
Donderdag: OBA, MBF, MBE, BBA, MBC, MBB, OMB-gr.3  
Vrijdag: MBA, BBB, MBD  

 

Even voorstellen 

 
Hallo!  
Ik ben Pleun, 19 jaar en ik woon in Uden. Ik ga volgend jaar naar het 3e jaar van PABO de 
Kempel, in Helmond. De afgelopen twee jaar heb ik stagegelopen op scholen met regulier-, dalton- 
en vrijeschoolonderwijs. Montessori lijkt me een mooie toevoeging aan dit lijstje en aangezien ik 
mijn kleutertijd op de Elzeneind, bij juf Aafke, heb doorgebracht kon ik me geen betere school 
bedenken.  
Naast mijn passie voor onderwijs vind ik het heerlijk om te zingen. Ik zit dan ook al sinds mijn 8e 
bij SOC Brabant Talent, hier in Oss.  

Mocht je nog vragen hebben, spreek me dan gerust een keertje aan.  
Ik hoop er een leuk en leerzaam half jaar van te maken in groep 5/6 bij Aafke.  
Tot snel! 
 

Hallo allemaal,  

Ik ben Gerald de Poot en ben inmiddels 26 jaar en ik kom uit / woon in 

Geffen. Als kleine jongen van 9 jaar had ik maar een persoon die ik graag 

later wilde worden en dat was meneer Joop de gymleraar van mijn oude 

bassischool. Daardoor wist ik al op vroege leeftijd wat ik wilde worden: 

gymleraar. Om dit uiteindelijk te kunnen worden heb ik vele scholen 

doorlopen: Hooghuis Stadion (SDV), het CIOS in Arnhem, en ben ik nu 

afgestudeerd op het ALO op de Han. In deze schooljaren heb ik vele stages 

gehad zoals PO, VO, SO en praktijkonderwijs waar ik veel ervaring heb 

opgedaan in het lesgeven. 

Tijdens mijn lessen wil ik de leerlingen een leerling laten zijn die in een veilige omgeving durft en 

wil leren. Dit wil ik doen door mijn lessen op verschillende niveaus aan te bieden en te kijken naar 

wat iedere individuele leerlingen nodig heeft. Tenslotte is iedere leerling anders en leert anders.  
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In mijn vrije tijd ben ik veel bij de plaatselijke voetbalvereniging te vinden Nooit gedacht 

Geffen, waar ik training geef aan de jeugd en waar ik zelf ook nog mijn wedstrijden speel.  

Na bijna 12 jaar vakken vullen / vulploegleider zijn kan ik de plaatselijke Jumbo vaarwel zeggen, 

en kijk ik er naar uit om bij jullie op school de gymlessen te mogen verzorgen, hopelijk tot snel. 

Gerald de Poot 

 

• MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), wij hopen dat u een heerlijke vakantie heeft gehad! We gaan er 
allemaal weer tegenaan en hopen samen een leerzaam en fijn schooljaar 2019 - 2020 te 
realiseren. 

Wij hebben niet stilgezeten en ondanks dat het gisteren pas de 2e schooldag was, heeft u al 2 
documenten van de Ouderraad ontvangen: de brief t.b.v. de vrijwillige ouderbijdrage en een 
initiële informatievraag voor de Ouderraad. In verband met de AVG beschikken we namelijk niet 
meer over de contactgegevens van alle ouders, deze hebben we wel nodig om de ouderhulplijsten 
te kunnen versturen en om u te benaderen voor uw hulp op school bij diverse activiteiten, zodat 
we er samen, voor de kinderen, weer een heel mooi jaar van kunnen maken! 
Mocht u 1 of beide documenten niet hebben ontvangen dan kunt u bij Marjolijn van de 
administratie (kantoor 1e etage) een kopie ophalen. Wilt u de invullijst digitaal ontvangen stuur 
dan een e-mail naar or.msbselzeneind@saamscholen.nl 
 

Overblijfhulp 
Graag willen wij u er ook nogmaals op wijzen dat we overblijfhulp tekortkomen. Op dit moment is 
er te weinig overblijfhulp om de huidige lunchpauze te kunnen handhaven. Eigenlijk ongelofelijk 
want het is zo leuk! Indien u of een familielid (opa, oma, oom, tante etc.) wil helpen zou dat erg 
fijn zijn, het gaat om surveilleren/meespelen tijdens het buitenspelen (maandag, dinsdag, 
donderdag, vrijdag van 12.00 tot 13.00 uur) maar als u liever 1x per week of 1x per maand iets 
anders doet (voorlezen, knutselen etc.) dan kan dat ook. 
 
Info OR 

Maandagavond 26 augustus om 20.00 uur en woensdagochtend 28 augustus om 08.40 uur heeft 
de Ouderraad informatiemomenten op school, verzamelpunt is de aula. Hier kunt u al uw vragen 
stellen over de Ouderraad, wat wij doen, wat het inhoudt om klassenouder te zijn, etc. 
Voor meer informatie betreffende de vragen op de lijst van de Ouderraad, over het overblijven of 
de Ouderraad/klassenouderschap algemeen kunt u ook op de bovengenoemde 
informatiemomenten terecht. Tevens zal er een lid van Dagelijks Bestuur van de Ouderraad 
woensdagavond tijdens de informatieavond van school aanwezig zijn. 
Kunt u op deze momenten niet, dan kunt u informatie inwinnen bij Blanche via 06 29 03 74 58 of 

or.msbselzeneind@saamscholen.nl 

 
 

• MEDEDELINGEN ONDERBOUW 

 
We zijn weer begonnen! 
Na goed te zijn opgeladen na een heerlijke zomervakantie gaan we weer met energie en 
enthousiasme aan de slag! Dit jaar staat toch wel in het teken van verandering… de formatie 
binnen het onderbouwteam is veranderd, maar ook in ons onderwijs zullen de nodige 
(Montessoriaanse) veranderingen plaatsvinden. Wij zijn in ieder geval erg enthousiast en gaan er 

graag samen met de kinderen mee aan de slag! Wij blijven u, via ’t Elzend hiervan op de hoogte 
houden! 
 
Namens het onderbouwteam heten wij de kinderen en u van harte welkom, 
Angelique, Esther, Carmen, Kirsty, Karin en Ilze.  
 

mailto:or.msbselzeneind@saamscholen.nl
mailto:or.msbselzeneind@saamscholen.nl
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Gymschoenen 
Denkt u eraan uw kind gymschoenen (voorzien van naam) mee te geven naar school? Zo kunnen 
zij veilig deelnemen aan de gymles! 
 
Labelen van jassen, tassen en andere spullen 
Om zo min mogelijk spullen kwijt te raken of naar de “gevonden voorwerpen” te moeten brengen,  
zou het fijn zijn als u zo veel mogelijk spullen gelabeld meegeeft aan uw kind. Vooral jassen, 
tassen en fruitspullen (bakjes fruit en bidons) labelen is voor ons fijn.  
 
Flexibel fruit eten 

De aankomende weken gaan we in de onderbouw een pilot draaien rondom flexibel fruit eten. De 
kinderen krijgen hierbij in de ochtend (van 9 uur tot half 11) de tijd om hun fruit, aan een aparte 
tafel, op te eten en te drinken. Dit bieden we gestructureerd aan, zodat de kinderen de tijd krijgen 
om te wennen aan dit concept. Vanaf morgen mogen de kinderen hun fruitbakje en drinkbeker of 
pakje (voorzien van naam) in de ochtend mee de klas in nemen. 
 
Speelgoed 
Binnen de school hanteren we de afspraak dat kinderen geen speelgoed mee naar school nemen. 
Toch zien we dit regelmatig na het weekend gebeuren. Wij verzoeken u vriendelijk om het 

speelgoed thuis te houden, zodat het niet stuk of kwijt kan. Wel mogen de kinderen een medaille, 
diploma of iets dergelijks mee naar school nemen om te laten zien. Bij twijfel mag u het altijd 
navragen bij de leerkracht van uw kind.  
 
 

• MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 

HERHAALDE OPROEP: Vakantiefoto’s 
Lieve kinderen van de ‘nieuwe’ groep 7-8, wat lijkt het ons leuk om wat van jullie zomervakanties 
mee te krijgen! We zouden daarom graag van jullie allemaal je meest spannende, spetterende of  
spectaculaire vakantiefoto ontvangen, zodat we die in de klas kunnen ophangen. Je kunt de foto 
meenemen van thuis, of mailen naar juf Jetty (BBA, jettybasten@saamscholen.nl),  
juf Reny (BBB, renyruijs@saamscholen.nl) of juf Bregje (BBC, bregjedekkers@saamscholen.nl).  
 
HERHAALD BERICHT: Kamp 2019 
Door het vele “in- en uitvliegen” van kinderen tijdens het kamp in september 2018 is er in 

samenspraak met de MR van Montessorischool Elzeneind het volgende uitgangspunt geformuleerd: 
Alle kinderen die meegaan op kamp zijn dag en nacht aanwezig.  
Mocht er voor uw kind een medische indicatie zijn waarop dit niet mogelijk is, neem dan contact 
op met de school. Voor de kinderen waarvan de ouders vinden dat het kampprogramma niet 
volledig gevolgd kan worden wordt op school een alternatief programma aangeboden in de 
groepen 5/6.  
 
Zo net voor de zomervakantie kunnen we de volgende praktische informatie al met u delen:  
 

• Data: 17-18-19 september 2019 
• Locatie: Groepsaccommodatie De Coxse Boerderij te Gemert 
• Kosten: € 55,- per kind 

• De vrijdag na het kamp (20 september) zijn de kinderen van de bovenbouw vrij!  
• Dit jaar fietsen we in één grote groep naar de kamplocatie toe. We hebben daarvoor 

vooralsnog 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.  

• De eerste informatiebrief en (wat later) het kampboekje volgen zo spoedig mogelijk. 

mailto:jettybasten@saamscholen.nl
mailto:renyruijs@saamscholen.nl
mailto:bregjedekkers@saamscholen.nl
mailto:renyruijs@saamscholen.nl
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----------------------------------------------- -----------------------------------------------------------  
 
Antwoordstrookjes infoavond 28 augustus.  
Wilt u onderstaand strookje alstublieft invullen en vóór vrijdag 23 augustus inleveren bij de 

leerkracht van uw kind(eren)? 

Naam kinderen): _____________________________________________ groepen)___________ 
 
Ik ben wel/niet aanwezig op de informatieavond van 28 augustus met ….. personen.  
 
Ik ben op deze avond geïnteresseerd in de volgende onderwerpen: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
 
Wilt u onderstaand strookje alstublieft invullen en vóór vrijdag 23 augustus inleveren bij de 

leerkracht van uw kind(eren)? 

Naam kind(eren):_____________________________________________ groep(en)___________ 
 
  
Ik ben wel/niet aanwezig op de informatieavond van 28 augustus met ….. personen.  

 
Ik ben op deze avond geïnteresseerd in de volgende onderwerpen: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 


