
 

 
 
 

   
 

 
 

 
 

      
 
 
 
       
Oss, 10 december 2019 

 
 

Het meeste blad is van de bomen en de Sint weer uit het land. We gaan met 
z’n allen richting het einde van 2019. Zo staat er een heel jaar voor je klaar 
en bedenk je wat het jaar jou en al je naasten zal brengen, zo kijk je er al 
bijna op terug. Nog acht onderwijsdagen en dan zitten de schooldagen in 
2019 er weer op. Dan rest ons, naar ik hoop, een hele fijne kerstvakantie 
waar we even kunnen genieten van alle mensen die ons dierbaar zijn. Tijd 
voor elkaar, even stoppen met rennen en vliegen, de batterij weer opladen. 
 

Door vooral te vieren vanuit het kleine proberen we deze maand voor iedereen sfeervol en fijn te 
laten zijn. Het is toch al een intensieve periode. Wij doen ons best u zo goed mogelijk van 
informatie te voorzien zodat u zelf ook, indien nodig, uw kinderen kunt voorbereiden op deze 
bijzondere dagen. Heeft u vragen? Stel ze gerust!  
 

We kijken terug op een heel fijn Sinterklaasfeest. Wat een respectvol feest. Een enthousiaste 
aankondiging en dansende kinderen van jong tot oud. Wat fijn! Een Sintfeest in de klassen waar 
we allemaal goed op terug kijken. Het kan altijd beter, dat realiseren wij ons en dat nemen we ook 
weer mee met de evaluatie. De kinderen hebben genoten en dat staat voorop. Ze waren tevreden 
en wij ook. Wat een fijne energie. Nogmaals dank aan alle ouders die hier, op welke manier dan 
ook, hun bijdrage aan hebben geleverd. In januari pakken we de draad weer op. We gaan gewoon 
lekker door ;-) 
 
Voor het zover is hebben we nog een fijn Kerstfeest met elkaar te vieren waar samenzijn niet iets 
vanzelfsprekends is, maar wij juist rond de Kerst even stil staan bij wat we hebben.... Elkaar! 
Tijdens de kerstmaaltijd zullen wij daar dan ook even bij stilstaan. Wij vieren het samenzijn. Niet 
iedereen kan hierbij altijd aanwezig zijn, om wat voor reden dan ook. In gedachten zijn zij er wel 
bij. 
 
Langs deze weg wil ik iedereen, namens ons team, fijne kerstdagen en een liefdevol 2020 
toewensen. Voor allen een fijne vakantie, rust een beetje uit en wij zien elkaar weer op 6 januari 
om half 9. Geniet! 
 
Team Montessorischool Elzeneind 
 
Kerstdiner 

Op donderdag 19 december vindt traditiegetrouw ons gezellige kerstbuffet weer plaats. 
Gisterenmiddag zijn de menulijsten hiervoor opgehangen op de grijze wand in de aula. U bent van 
harte welkom om samen met kind(eren) een item op de lijst uit te kiezen, uw naam erbij te 
vermelden en dit item 19 december mee te brengen. Wanneer u niet in de mogelijkheid bent om  
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deze week de lijst(en) in te vullen, neemt u dan contact op met uw klassenouder. 
Alle kinderen dineren in hun eigen klas met hun leerkracht(en) en klassenouders.  
 
De kinderen nemen vanaf woensdag 18 december mee naar school: een plat bord, 
soepkom of soepbord, mes, vork, lepel en een beker, een glazen potje met een 
waxinelichtje, alles in een plastic tas voorzien van de naam. Hiermee gaan we de tafels 
gezellig dekken.  
Als u eten meebrengt denkt u dan aan eventuele warmhoudplaatjes, opscheplepels en 
limonadekannen voor uw gerecht.   
 
Tijdschema Kerstdiner: 
17:20 u: ouders/verzorgers brengen gerechten naar de klas via de drie toegangsdeuren: 

hoofdingang, zij-ingang groepen 5/6 en onderbouw. 
Kinderen blijven buiten bij de deur wachten op hun ouders en gaan nog niet 
mee naar binnen. 

17:30 u: alle kinderen (geen ouders/verzorgers) gaan naar binnen, naar hun klas. De 
buitendeuren gaan op slot en blijven dicht tijdens het diner. 

18.45 u: alle ouders worden uitgenodigd om, voordat ze de kinderen ophalen, warme chocomel of 
een glaasje glühwein te komen drinken. Bij droog en mooi weer op het plein 
bij de hoofdingang, bij slecht weer is dit in de aula. U kunt via de hoofingang 
naar binnen, de andere ingangen blijven gesloten.  

tot 19.00 u: Kerstbuffet: de leerkrachten geven, naast het eten, inhoud aan de avond.  
Klassenouders en stagiaires zijn hierbij aanwezig en helpen de leerkrachten 
en kinderen.  

19.00 u: De kinderen worden bij de klassen opgehaald: we willen zeker weten dat ze  
                               veilig naar huis gaan. De kinderen nemen hun spullen in de plastic tas weer  
                               mee naar huis. Ouders die schalen of borden hebben gebracht, kunnen die  
                               ook weer meenemen. 
Heeft u vragen neemt u dan contact op met de leerkracht van uw kind(eren) of uw klassenouder. 
 
Hierbij willen we alle ouders alvast hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage voor 
deze avond! Een vriendelijk doch dringend verzoek om geen parkeeroverlast te 
veroorzaken in de hofjes bij onze buurtbewoners. 
 
Kerstviering vrijdag 20 december 
Vrijdag 20 december is er een gezamenlijke kerstviering. Onze vrienden van Slowcare zijn 
uitgenodigd om aanwezig te zijn. Rebecca, onze voorleeskampioen, vertelt een kerstverhaal en 
samen zingen we liedjes.  
Vrijdag om half drie start de kerstvakantie! 
 

Gevonden voorwerpen 
Niet te geloven, zó veel gevonden voorwerpen liggen er te wachten om te worden opgehaald! Alle 
spullen zijn uitgestald op een paar tafels en banken in de aula. Kom gauw kijken of er iets van jou 
bij ligt. Voor alles wat vrijdag 20 december niet meegenomen is, wordt een goede bestemming 
gezocht. 
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 MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD  

Kerstacties 
Wij hebben dit jaar een tweetal kerstacties: 
 
Kerstkaartenactie 
De 1e is een kerstkaartenactie. Alle kinderen maken op school een mooie kerstkaart met eigen 
tekst mogen maken; deze kaarten brengen wij naar mensen die dit goed kunnen gebruiken in De 
Wellen en Corte Foort.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Inzamelactie "Eten Over" regio Oss 
Als school willen wij graag wat betekenen voor onze omgeving en daarom willen wij dit jaar een 
inzamelactie voor “Eten Over" regio Oss houden. 
Van woensdag 11 tot en met woensdag 18 december zal er in elke klas een krat staan waarin 
lang-houdbare producten verzameld zullen worden. De meeste behoefte is er aan blikken 
knakworst, blikken ragout, blikjes leverpastei, koffie, blikken soep en potten groenten, maar een 
houdbare kersttraktatie of een fles ranja is ook van harte welkom (pasta’s en rijst zijn er meer dan 
genoeg). 
Heeft u wat over? Houdt het apart en geef het uw kind vanaf 11 december a.u.b. mee zodat het 
ten goede komt aan hen die dat nodig hebben. Woensdagochtend 18 december worden de kratten 
naar de dames van "Eten Over" regio Oss gebracht. 
Kringloopwinkel Oss zal bij elk pakket dat gemaakt kan worden een speelgoedje/ spelletje/ knuffel 
en sfeermakertje sponsoren. 
Meer informatie over "Eten over" regio Oss treft u hieronder aan. 
 
"Burgerinitiatief Eten Over" regio Oss 
Wij zijn 2 huisvrouwen die sinds 2014 het burgerinitiatief “Eten Over” regio Oss zijn gestart. 
Hiermee ondersteunen wij wekelijks rond de 45 minimagezinnen met brood en extra 
levensmiddelen. Op jaarbasis zijn dat op dit moment bijna 100 gezinnen die wekelijks of 
regelmatig gebruik maken van de ondersteuning. 
Deze levensmiddelen mogen wij bij onze vaste donateurs gratis ophalen. Daarnaast ontvangen wij 
van particulieren allerlei levensmiddelen uit kastopruimingen. Levensmiddelen die nog goed zijn, 
maar anders worden weggegooid. 
Maar ook als iemand te veel heeft gekookt, wordt dit aangeboden binnen deze groep. 
Middels een Facebookgroep worden deze levensmiddelen aangeboden en verloot aan de 
deelnemers. De uitgifte gebeurt vanuit huis. 
Daarnaast hebben wij noodpakketten die beschikbaar zijn voor diegenen die aan het eind van de 
maand een lege kast en een lege portemonnee hebben, maar nog een aantal dagen moeten 
overbruggen tot het volgende leefgeld. Dit zijn complete pakketten met lang houdbare 
voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten. 
Er is ondanks onze welvaart nog veel verborgen armoede. Gezinnen in afwachting van 
schuldhulpverlening, of gezinnen die onder bewindvoering staan en rond moeten zien te komen 
van een paar tientjes leefgeld per week. Gezinnen die net een paar euro in de maand boven de 
gestelde norm komen en niet in aanmerking komen voor hulp van de Voedselbank. 
De huidige voorzieningen zijn niet toereikend voor de eerste levensbehoefte, namelijk gezond 
voedsel. Dit is veel duurder dan het totale leefbudget van de minimagezinnen. 
Aan de ander kant wordt er veel goed voedsel weggegooid! Maar liefst 13% belandt rechtstreeks 
in de prullenbak. Zo zonde! 
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Rond de kerst proberen we zoveel mogelijk kerstpakketten te maken voor de minima die nergens 
anders iets extra’s voor de kerst krijgen. Ook dit aantal stijgt ieder jaar. Maar we doen ons best en  
alle hulp is welkom! 
Maureen en Angelique 
 

Facebook: https://www.facebook.com/groups/etenoveross/ 
E-mail: etenoveross@hotmail.com 
  
Kerstgroet OR 

Namens de Ouderraad wensen wij iedereen prettige en smakelijke kerstdagen en  
een liefdevol, gezond en leerzaam 2020. 
 
Alvast voor in uw agenda:   
Carnaval, ons Elzengein Festijn, vieren wij op vrijdag 21-02-2020 van 08.30 uur tot 12.30 uur,  
‘s middags hebben de kinderen roostervrij. Wat een heerlijke start van de Voorjaarsvakantie! 
Wij zoeken nog hulpouders, kunt wilt u helpen vult u dan via onderstaande link de hulplijst in. 
 

 Carnaval 
 

https://www.facebook.com/groups/etenoveross/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN1hFOUtCVlE2QkxPSVc5N09TMFhNT0YyNy4u

