
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 15 januari 2019 
 ALGEMEEN 

 
 
Blijf je verwonderen  
Laat je overdonderen 
Zie in het dagelijkse 
Vooral het bijzondere 
 

 
Voorleesontbijt 1 februari 
Op 1 februari vindt het Voorleesontbijt plaats bij ons op school, voor de peutergroep en de 
groepen 1 t/m 4. Dit in het kader van de Nationale Voorleesdagen. Het doel van deze dagen is het 
bevorderen van het voorlezen aan kinderen die zelf (nog) niet zo goed kunnen lezen. Hier heeft u 
al een brief van ontvangen, maar in ’t Elzend nog een reminder: de kinderen mogen die dag 
hun eigen ontbijt meebrengen naar school, om dit vervolgens onder het genot van een 
fijn verhaal op te eten.  
 
Mogelijke onderwijsstaking d.d. 15 maart?  
Vorige week is er door de vakbond AOB en FNV een staking aangekondigd van het po en vo.                      
Na 23 januari zal duidelijk zijn of én hoe onze school daaraan deelneemt. Ik informeer u uiterlijk in 
de week van 28 januari.  
 
Vervanging en lerarentekort 
Als extra bijlage ontvangt u een brief van de Collegae van Bestuur van SAAM*. Zij geven daarin 
uitleg hoe de stichting omgaat met het lerarentekort. Ook op MSE merken wij dat het moeilijk is 
om vervangers te vinden. Wij proberen dit elke keer op te lossen met de mensen die aanwezig zijn 
én/of creatief te denken zodat uw kind(eren) toch onderwijs op school geniet(en). Een groep naar 
huis sturen op een 2e of latere dag van afwezigheid van een leerkracht proberen we te allen tijde 
te voorkomen.  
 
De zwerfboekenkast 
Bij ons op school staat sinds oktober 2017, een mooie kinderzwerfboekenkast! Deze kast staat 
naast de kopieerruimte van meneer Ad. 
Misschien zijn niet alle ouders op de hoogte van het idee achter deze 
kast. Ik denk hierbij aan ouders die voor het eerst een kind in groep 
1 hebben of ouders van zij-instromers of wellicht is de zwerfkast bij 
sommige ouders even buiten beeld! Om die reden wil ik de zwerfkast 
weer even onder de aandacht brengen. 
Het is een fleurige kast vol met zwerfboeken die gelezen willen 
worden! Ze zijn niet van één kind, maar van alle kinderen!  
De zwerfboeken zijn voorzien van een zwerfboekensticker zodat ze door iedereen herkend kunnen 
worden. Wat is het principe van een zwerfboekenkast? Het idee erachter is heel eenvoudig: je 
kiest een zwerfboek, je neemt het mee, je leest het boek en als je het boek uit hebt, laat je het 
boek weer zwerven! 
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Waar kun je de zwerfboeken laten zwerven?  
Je kunt het boek onderling ruilen, achterlaten in de wachtkamer van de tandarts, in een 
supermarkt, op een bankje in het park en nog veel meer. Ook kun je het boek natuurlijk weer 
terugplaatsen in de zwerfboekenkast op school. 
Zo wordt het voor kinderen nog gemakkelijker om boeken te vinden, te lezen en weer te laten 
zwerven. Op deze manier stimuleert Kinderzwerfboek lezen op een leuke en zeer laagdrempelige 
manier. Zo kunnen alle kinderen genieten van een goed boek. Lezen is namelijk leuk, avontuurlijk 
én leerzaam. Hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze hun talenten kunnen ontwikkelen! 
Heel veel “lees- en zwerfplezier”, met groet van de leesjuf! 
 
Oproep project vervoer en verkeer 
Wij zijn alvast met de voorbereidingen bezig voor het project vervoer en verkeer. Dit project gaat 
starten op 20 mei in de groepen 5/6. We 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 wat met vervoer te maken heeft en waar we een kijkje 
mogen komen nemen. Heb je een speciaal voertuig wat je zou willen laten zien, zou dat super vet 
zijn! 
Mochten er ouders/opa’s/oma’s of anderen geïnteresseerden zijn die het leuk vinden om de 
kinderen te leren fietsbanden plakken, dan zouden we dat super gaaf vinden!  
Graag contact opnemen met juf Fanny of juf Aafke. 
(fannyvanluffelen@saamscholen.nl of aafkeeijsvogels@saamscholen.nl) 
 
Crealab 
Het crealab is nog op zoek naar schoenendozen, dozen van ontbijtgranen en speelgoed dat niet 
meer wordt gebruikt (dino’s en riddertjes). Mocht u thuis wat hebben liggen en hier niks meer 
mee doen: het crealab kan dit goed gebruiken! De spullen mogen bij de leerkracht worden 
afgegeven! 

Carnaval 2019 
Op vrijdag 1 maart hebben we weer 
feest op school. We vieren dan carnaval.  
De werkgroep carnaval is al weer druk 
bezig met de organisatie. We maken er 
samen een leuk feest van.   
 
De kinderen uit onder- en middenbouw 
mogen dit jaar zelf rondlopen in een 
afgebakend deel van de school. De kinderen kunnen zelf bepalen wat ze gaan doen. In de 
verschillende lokalen en ruimtes zijn allerlei leuke activiteiten/spelletje te doen. De spelletjes/ 
activiteiten worden begeleid door hulpouders. Tijdens het circuit kunnen de kinderen ook kiezen 

om een glitter tattoo te laten zetten. Daarnaast krijgen ze ook iets 
lekkers te eten en te drinken.  
 
De bovenbouwgroepen van de Elzeneind gaan samen een spel 
spelen. De drie groepen spelen tegen elkaar. Om te kijken hoe de 
groepen de onderdelen uitvoeren hebben we ouders nodig voor de 
jury.  
 
Om dit allemaal te laten slagen is er natuurlijk een heleboel hulp 

nodig. Op dit moment is het nog niet helemaal duidelijk hoeveel hulpouders we nodig hebben en 
hoeveel ouders zich al opgegeven hebben.  
Als het nog nodig is, zal in een volgend ’t Elzend een oproep komen te staan voor ouderhulp, of 
de klassenouders zullen de ouders per klas benaderen. Dan zal ook duidelijk zijn hoe laat iedereen 
wordt verwacht. Samen met de kinderen gaan we er een leuke dag van maken.  

 

mailto:fannyvanluffelen@saamscholen.nl
mailto:aafkeeijsvogels@saamscholen.nl
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 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
We halen de bezem erdoor! 
Heeft u het schoolplein, achter, de laatste tijd gezien? De blaadjes zijn aan het vergaan en er is 
een heuse blaadjessmurrie ontstaan wat het spelen niet ten goede komt…. Daarom willen wij met 
een groep ouders/verzorgers het plein gaan schoonvegen op vrijdagochtend 25 januari van 08.30 
tot hoe laat u kunt helpen; we verzamelen in de aula (de kuil). Neemt u a.u.b. een eigen veger en 
blik mee. Wij zorgen voor wat lekkers* en chocolademelk, koffie en thee.  
Vele handen maken licht werk dus meldt u aan bij Blanche 06 29037458 
 
*diëten/ allergieën a.u.b. doorgeven bij aanmelding. 
 
Overblijfhulp 
Wij blijven op zoek naar extra hulp bij het overblijven. Dat hoeft heus niet elke week te zijn, maar 
kan ook 1x per 2 weken of 1x per maand; vele handen maken licht werk. Wij willen namelijk ook 
binnenactiviteiten kunnen aanbieden nu het buiten kouder en natter is. Wilt u ons overblijfteam 
komen versterken? Aanmelden kan bij Marjolijn (adm.) via 
algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl 
 
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 

Biebbezoek 30 en 31 januari 
Jippie! We mogen weer! Op woensdag 30 januari en donderdag 31 januari gaan we met de 
groepen 1/2 weer een bezoek brengen aan de bieb. We leren er meer over boeken, luisteren en 
kijken naar een verhaal en mogen ook wat opdrachten uitvoeren. Helaas hebben we in alle 
groepen nog te weinig ouders. Ouders die rijden zetten de kinderen bij de bieb af en halen de 
kinderen er ook weer op. In de bieb is er de gelegenheid om een kopje koffie of thee te pakken en 
om wat te lezen tijdens dat uur. Er zal dan wel parkeergeld moeten worden betaald. U kunt er ook 
voor kiezen om op-en-neer te rijden. Bij de groep van uw kind hangt het inschrijfformulier.  

 
Bezoek Poppentheater Marag 6 februari 

Het lijkt nog even te duren, maar ook ons bezoek aan Poppentheater  
Marag nadert al snel. Hiervoor zijn we ook op zoek naar ouders die 
de kinderen weg kunnen brengen en op kunnen halen. De 
inschrijflijsten hangen bij de groep van uw kind.  

 

 

 
Spelletjesmiddag groep 1/2 en groep 2/3 
De groepen 1/2 en 2/3 hebben op vrijdag 15 
februari van 13.15-14.15 uur een 
spelletjesmiddag. Daarvoor mogen de kinderen  
allemaal een gezelschapsspelletje meenemen. Het 
is fijn als uw kind het spelletje kent, zodat hij/zij 
het aan andere kinderen kan uitleggen.  
 

mailto:algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl
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Zorg dat de naam van uw kind erop staat! De kinderen gaan in kleine groepjes  
gezelschapspelletjes spelen. We hebben hierbij hulp nodig van een ouder, opa, oma, oom of 
tante. Heeft u zin en tijd om mee te helpen en/of mee te spelen? Dan mag u zich opgeven. De 
inschrijflijst komt bij elke groep te hangen.  
 
Thema ‘Ziek en Gezond’ 

Hoest, proest en snotter… de tijd van de griepgolf is weer aangebroken… Een mooi moment om in 
de groepen 1/2 en in 2/3 aandacht te besteden aan ziek en gezond zijn. In de klas hebben we al 
een ziekenhuishoek, de apotheek en de huisarts. Wellicht heeft uw kind er al wat over verteld. Om 
dit thema nog meer tot leven te laten komen krijgen we bezoek! Twee moeders, beiden werkzaam 
in de gezondheidszorg, komen wat meer vertellen over hun beroep. We krijgen een 
verpleegkundige op bezoek en leren meer over ons gebit tijdens het bezoek van de tandarts! We 
hebben er al enorm veel zin in. Vraag uw kind thuis eens wat over dit project… wellicht kan uw 
kind u al veel vertellen over het ziek en gezond zijn! 

 

 
 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 

 

Zoem de bij  
Op school oefenen de leerlingen van groep 3 met lezen, spelling en woordenschat op de computer 
op hun eigen niveau. Dit computerprogramma heet ‘Zoem de bij’. De kinderen doen het erg graag, 
ze zijn er razend op. Het is zo’n prachtige, leerzame en mooie software, de kinderen hebben niet 
eens in de gaten dat ze aan het oefenen zijn!   
Onze school heeft ook een abonnement op deze software voor thuis. Uw kind kan ook thuis 
oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. U heeft daarvoor een inlogcode 
ontvangen. Inmiddels hebben wij al enthousiaste reacties van de kinderen, over dit thuis oefenen, 
terug gehoord. Hartstikke fijn! 
Uit de administratie, de ‘computer’ zelf houdt alles bij, blijkt echter dat de groep leerlingen die 
thuis oefent toch niet zo héél groot is en ………. dat is natuurlijk hartstikke jammer!  
Wij hopen dat nog veel meer kinderen mee gaan doen en dit oefenplezier ontdekken want ik kan 
het niet genoeg herhalen: ‘oefenen loont!’.  
Leerkrachten groep 3 en de leesjuf 

 
Ouderbrief Veilig Leren Lezen 
Wist u dat op onze schoolsite per kern van Veilig Leren Lezen, een ouderbrief staat? 
Via deze ouderbrieven wordt u op de hoogte gehouden van wat uw kind tijdens elke kern leert, 
zodat u kunt inspelen op wat er in de klas gebeurt. Kinderen vinden het vaak leuk om thuis te 
laten zien wat ze hebben geleerd. Uw betrokkenheid hierbij zal hen extra motiveren en hun 
ontwikkeling stimuleren!  
U vindt deze VLL brieven op: www.elzeneind.nl  -  kopje groepen  -  kopje middenbouw 3 - 4  - 
kopje Veilig Leren Lezen  -  brieven. 

Neem gerust een kijkje! 

 
Verschoonkleding 
We zijn op zoek naar verschoonkleding voor de wat langere en grotere kinderen. De 
verschoonkleding is bedoeld voor de onderbouw, maar ook fijn voor kinderen die in de groepen  
 

http://www.elzeneind.nl/
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3/4 een ongelukje hebben gehad of gewoon iets te veel hebben gerold in de modder! Als u nog 
kleding heeft, graag afgeven bij de leerkracht.  
 

Alles in-1 
Na de vakantie is ons nieuwe thema van Alles-in-1: “Wanneer 
was dat?” gestart. Dit is een geschiedenisthema. We leren over 
de dino’s, ridders & kastelen, de tijd van toen en piraten. De 
kinderen mogen materialen die binnen dit thema passen van 
huis meenemen (Playmobil, dino’s, lego, etc.).  
Tijdens het vorige thema hebben alle kinderen verteld over 
henzelf. In dit thema zullen we daarop voortborduren. Zittend 
op de vertelstoel vertellen de kinderen over een voorwerp  
waaraan ze een dierbare herinnering hebben, bijvoorbeeld een 
tandendoosje, favoriet boek, vakantiesouvenir, etc. De kinderen krijgen een huiswerkopdracht 
mee. De bedoeling is dat zij een stamboom maken van 3 generaties (zijzelf, papa/mama en 
opa’s/oma’s). Het zou fijn zijn als u hen hiermee wilt helpen. Wij hopen op een leerzaam nieuw 
thema! 

 

Rekenen 

Groep 3: 
Deze maand leert uw kind: 

 aftrekken tussen de 10 en de 20, zoals 17 − 2 
 optellen tot 20, zoals 8 + 5 
 gepast betalen met bedragen tot €20 

Tips voor thuis 
 Oefen het rekenen naar de 10 door een spel met kaarten: Gebruik een set 

speelkaarten zonder boer, vrouw, heer, aas en joker. Leg de kaarten op de kop en 
pak om de beurt een kaart. Hoeveel moet er bij om 10 te maken? Wie heeft aan 
het eind de meeste kaarten goed berekend? 

 Oefen het rekenen met geld door te tellen hoeveel geld er in de spaarpot van uw 
kind zit? Welke verschillende munten zijn er? 

Groep 4: 
Deze maand leert uw kind: 
 De tafel van 3 
 Figuren spiegelen en vergroten  
 Optellen en aftrekken tot 100 
Tips voor thuis 
 Oefen de tafel van 3 door te tellen in sprongen van 

3. Maak het moeilijker door de telrij op de zeggen en 
bij elk antwoord uit de tafel van 3 te klappen: 1, 2, 
3(klap), 4, 5, 6(klap), 7, 8, 9(klap), enz. Lukt het ook 
om samen de hele tafel op te zeggen? 

 Oefen het spiegelen door met gekleurde blokjes of 
legosteentje een mozaïek te leggen. Laat uw kind 
het spiegelbeeld leggen. Draai de rollen ook eens 
om. Lukt het ook om in een bouwwerk te spiegelen 
waarbij blokjes op elkaar mogen staan? Controleer 
eventueel met een spiegeltje. 

 Oefen met getallen door te splitsen in tientallen en 
eenheden. Noem een getal, voor elk tiental maakt het kind een sprong, voor elke 
eenheid een stap. Bijvoorbeeld: u noemt 56, uw kind maakt 5 sprongen en doet 6 
stappen. Draai de rollen ook eens om. 
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Oefenen van de tafels 
We zijn dit jaar weer fris en fruitig begonnen en weer goed aan de slag in de klassen. Wel merken 
we dat het oefenen van de tafels van vermenigvuldiging thuis weer wat minder wordt gedaan. 
Helpt u uw kind herinneren aan het oefenen van de tafels en helpt u daarbij mee? U kunt gebruik 
maken van bijvoorbeeld Ambrasoft of Squla om de tafels te oefenen. 
Veel succes!  
 
 

 MEDEDELING MIDDENBOUW 5-6 

Cito 
We zijn gestart met het maken van de Cito-toetsen. De komende 3 weken zullen de kinderen 
regelmatig aan het toetsen zijn.  
 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
HERHALING: Cito-toetsen januari 2019 
In januari nemen wij de midden toetsen van het Cito af. Deze ronde staan op de planning: 
begrijpend lezen, rekenen-wiskunde, spelling en werkwoordspelling. We hebben hiervoor het 
volgende schema opgesteld: 

 Week van 14-18 januari: begrijpend lezen en spelling 
 Week van 21-25 januari: rekenen-wiskunde en evt. uitloop spelling 
 Week van 28-30 januari: werkwoordspelling  

 
Zorg er samen voor dat uw kind op tijd naar bed gaat in deze periode en voldoende tot rust komt, 
zodat iedereen fris, fruitig en gemotiveerd met de toetsen aan de slag kan gaan! Succes!! 
 
Bezoek oud-leerlingen TBL 
Vandaag (dinsdag 15 januari) hebben wij bezoek gehad van oud-leerlingen die iets kwamen 
vertellen over hun nieuwe middelbare school. Annemarie, Tara, Phileine, Sascha, Jesse en Aileen 
zijn in de drie bovenbouwklassen geweest om iets te vertellen over het TBL. Bedankt dames, voor 
jullie mooie verhalen! Super interessant om te horen allemaal, we zijn er zeker wijzer van ge-
worden. Ook zijn er veel kinderen enthousiast geworden na de verhalen van deze oud-leerlingen. 
 
Voorleeswedstrijd  
Afgelopen maandag heeft onze voorleeskampioen Merijn (BBC) meegedaan aan de regionale 
ronde in de bibliotheek. Hij heeft daar gestreden tegen andere voorleeskampioenen van scholen 
uit Oss en omgeving. De beste twee jongens en meisjes gingen door naar de volgende ronde. 
Helaas heeft de jury besloten dat Merijn niet door mocht. Ontzettend jammer, want de kinderen 
uit BBC vonden Merijn wel degelijk een winnaar! Merijn, we zijn super trots op je en vinden jou 
een echte kanjer!! 
 
Dodehoek project VVN 
Aanstaande woensdag krijgen de leerlingen van de bovenbouw bezoek van het VVN (Veilig 
Verkeer Nederland). Zij komen uitleg geven over de ‘dode hoek’ die ontstaat bij 
vrachtwagenchauffeurs in het verkeer. De kinderen mogen daarbij ook een kijkje nemen in een 
vrachtwagen om zelf te ervaren hoe het is om met een dode hoek in je zicht te moeten werken.  
 
Alles Apart en Alles-in-1 
De eerste drie weken van 2019 hebben wij gewerkt met Alles Apart. Gisteren, op maandag 14 
januari starten we met een nieuw thema van Alles-in-1: De Gouden Eeuw. In de vijf weken die nu 
volgen zullen wij ons onderdompelen in de wereld van de Tachtigjarige Oorlog, de VOC, 
Rembrandt en andere kunstenaars, WIC en de slavernij. Als kers op de taart: een bezoek aan het 
Rijksmuseum (zie hieronder). 
 
 



 7 

 
 
Bezoek Rijksmuseum 
Op woensdag 20 februari zijn we ingeroosterd om naar het Rijksmuseum te gaan en daar het 
een en ander te bezichtigen. Vervoer wordt geregeld vanuit het museum, we krijgen een heuse 
Rijksmuseum bus die ons haalt en brengt! De begeleiding voor in het museum is ook al rond. Een 
precieze tijdsplanning volgt nog. Wel weten we al het volgende: 

 We krijgen in het museum de interactieve rondleiding ‘Proef de Gouden Eeuw’ in kleine 
groepjes. 

 Het museumbezoek staat gepland van 11:00 tot 12:30 uur. We zijn dus logischerwijs later 
terug op school dan een ‘normale’ woensdag, waarop de kinderen vanaf 12:00 uur vrij zijn.  

 Om dit te compenseren hebben de leerlingen van de bovenbouw op vrijdag 22 februari 
vanaf 12:00 uur vrij. 

 We verwachten rond 15:00 uur weer terug te zijn op school.  
 Geef uw kind die dag gewoon een tussendoortje en lunch mee, lunchen gebeurt in de bus 

op de terugweg.  
 
Keuzemiddagen 2 en 8 februari 
Op vrijdagmiddag 1 en 8 februari staat de tweede ronde keuzemiddagen voor de bovenbouw 
gepland. We zijn druk bezig met het organiseren van leuke activiteiten waaruit de kinderen 
kunnen kiezen! Meer info volgt in de volgende editie van ’t Elzend! 

 
          
 

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                     Groep      Datum    Naam             Groep 

16-01  Maryam Ajanovic  BBA  25-01   Annemijn de Ridder  OMB   
17-01  Aeden Mommers  MBF  27-01   Luuk Reijnen   BBC 
17-01  Merel Boeijen   BBC  28-01   Fadumo Abdullahi Aden BBB 
18-01  Tomasz Ryszkowski  MBE  30-01   Asma Adoui   MBD 
18-01  Jack Huitinga   OBC  30-01   Ryan Adriaanse  MBA 
19-01  Ravi Huitinga   OMB  30-01   Elise Kiers   BBC  
19-01  Morens Tem    MBA  01-02   Pleun Rozie   MBA 
19-01  Poppy v. Velsen   MBD  02-02   Boas Spierings  OMB 
20-01  Silas Doudouh  MBF  02-02   Fenna Fransen  MBD 
21-01  Thien Y Tong   OBC  02-02   Raff Diters    BBA 
22-01  Bruce v.d. Kamp   MBA  03-02   Tiano Ros   OBA 
22-01  Gino v. Vliet    MBA  03-02   Yalley v. Zuijlen  OBB 
22-01  Daan Sanders   MBE  04-02   Julian Zwanenberg  OBA 
 
 
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
Uitnodiging ouderpanel Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 
Binnen de regio waar u woont, is Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 actief. Samen 
met de scholen uit deze regio en met andere partners zorgen wij ervoor dat elk kind passend 
onderwijs krijgt. Dat kunnen en willen wij niet alleen doen: we vinden het belangrijk om ouders te 
betrekken. Daarom nodigen wij u graag uit voor een ouderpanel op dinsdag 5 februari. In de brief 
in de bijlage leest u hierover meer.  
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DJ-Cursus Muzelinck 

Deze week de laatste kans om je in te schrijven voor de DJ 
Cursus van Muzelinck. Deze keer inclusief spectaculair DJ 
Optreden bij Café Rebel in Oss! Kijk voor meer info 
op: www.muzelinck.nl / https://www.muzelinck.nl/cursussen/?
categorie=dj-en-digitale-muziek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muzelinck.nl/
https://www.muzelinck.nl/cursussen/?categorie=dj-en-digitale-muziek
https://www.muzelinck.nl/cursussen/?categorie=dj-en-digitale-muziek

