
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 2 oktober 2018 
 ALGEMEEN 

 
Vrijdag 5 oktober is een vrije dag voor alle kinderen!  
 
GEZOCHT> HULP TIJDENS HET OVERBLIJVEN 
Met ingang van dit schooljaar zijn de pauzetijden gesplitst. Van 12.00 uur – 12.30 uur hebben de groepen  
5-8 hun pauzetijd. Van 12.30 uur – 13.00 uur is de pauzetijd van de groepen 1-4.  
Kinderen genieten ervan én wij dus ook. Onze kijk op overblijven is dat kinderen keuze moeten hebben om 
zich te ontspannen, zowel binnen als buiten de school. Op dit moment is er echt te weinig overblijfhulp om 
de keuzemogelijkheid in stand te houden. Dus bij dezen…..nogmaals een dringende oproep om ons 
te helpen tijdens het overblijven. Indien het aantal overblijfouders blijft zoals het nu is (slechts 3 ouders 
die op vaste tijden meehelpen!) dan zijn wij genoodzaakt om de grote pauzetijd alleen maar buiten plaats te 
laten vinden. Hoe meer hulp er bij het overblijven is, hoe meer verschillende activiteiten wij kunnen 
aanbieden zowel binnen als buiten. U kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt meehelpen (bijv. 1x in de week, 
om de week of 1x per maand). Aanmelden kan via: algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl . 
 
Protocol beeldmateriaal gebruik website en sociale media 
Eén van de aandachtspunten vanuit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de verplichte 
toestemming die ouders moeten geven voor gebruik van beeldmateriaal van de kinderen door de school.  
Nu is dit geregeld door een vraag op ons inschrijfformulier. Binnen de nieuwe wetgeving is dit echter niet 
meer voldoende. Men moet per medium aangeven of het gebruik van beeldmateriaal is toegestaan. 
En dit moet eigenlijk elk jaar… Gelukkig is het volgens de jurist van Kennisnet, Job Vos, voldoende om u als 
ouder(s) één keer te laten tekenen en u dan jaarlijks door middel van een herinnering te wijzen op de (al 
dan niet gegeven) toestemming. We hebben zorgvuldigheid hoog in het vaandel, vandaar dat we u nu 
eenmalig specifiek toestemming vragen. Het toestemmingsformulier en de richtlijnen vanuit SAAM* t.a.v. 
gebruik beeldmateriaal website en sociale media worden u deze week toegezonden. 
 
Gezonde voeding 
Gezien de vragen die worden gesteld over gezonde voeding op school nogmaals in ’t elzend onze afspraken 
m.b.t. eten op school. Deze afspraken zijn destijds in de MR besproken en goedgekeurd. Montessorischool 
Elzeneind streeft ernaar dat kinderen op school alleen fruit, groente en brood eten. Snoep en 
koolzuurhoudende dranken geven wij mee terug. Dit betekent dat de eetmomenten (zie ook blz. 18 van  
onze schoolkalender) er zo uitzien: 
Ochtendpauze 
Montessorischool Elzeneind is een GRUITschool dus wij blijven kinderen en ouders stimuleren om alleen 
gezonde groenten/fruit als pauzehapje mee te nemen. Dit betekent dat er, van Peutergroep tot en met 
groep acht, ook geen andere pauzehapjes op school genuttigd mogen worden dan GRUIT (groente en/of 
fruit). Geeft u uw kind een ander pauzehapje mee, dan mag dat tijdens de lunch opgegeten worden. 
Kinderen kiezen zelf een moment, tussen negen uur en half twaalf, om fruit/groente te eten en te drinken.  
Lunch 
We stimuleren dat kinderen eten uit “een gezonde broodtrommel”. Houd u als ouder daar rekening mee? 
Meer informatie over een gezond lunchpakket vindt u op www.voedingscentrum.nl.  
Traktaties 
Wij zetten leerlingen die jarig zijn in het zonnetje. Daar past een feestelijk moment bij met een traktatie.  
We geven daarbij de voorkeur aan gezonde traktaties. Cadeautjes zijn niet nodig. Mocht u twijfelen over een 
traktatie, raadpleeg dan de leerkracht van uw kind.  Op www.gezondtrakteren.nl staan allerlei voorbeelden 
van lekkere traktaties die niet te groot zijn.  
 
Om bovenstaande in de praktijk te brengen kunnen we niet zonder uw hulp. Fijn dat u ons meehelpt. Dank u 
wel.   
 

 

                    

‘t elzend 
 

mailto:algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl
http://www.voedingscentrum.nl/
http://www.gezondtrakteren.nl/
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Ouder Ontmoetings Moment (OOM)  
Als team hebben we ervoor gekozen om de werkdrukgelden in te zetten voor creativiteitsonderwijs. Na de 
herfstvakantie wordt hiermee een start gemaakt. Dinsdag 25 september hebben wij als team mogen ervaren 
op welke manier kinderen straks van start gaan. Welnu…….vrijdag 12 oktober nodigen we u uit voor het 
OOM. Dit wordt een bijzonder moment! U kunt dan namelijk als ouder ervaren hoe deze vorm van onderwijs 
bij ons op school wordt vormgegeven. De tijd die hiervoor gereserveerd staat is van 8.30 uur tot 10.30 uur. 
Interesse, tijd en zin? Stuur uiterlijk woensdag 10 oktober een mail naar moniquesmits@saamscholen.nl. Ik 
zie u heel graag! 
 
Bericht van de Leerlingenraad 
Leerlingenraad is gestart! 
Het schooljaar is weer begonnen! 
En de Leerlingenraad heeft weer nieuwe kinderen, namelijk: Luana, Charlotte, Luuk, Elise, Julia en Weronika. 
Luuk zit in het ‘bestuur’. Juf Kim en Monique helpen de kinderen. 
De leerlingenraad houdt in: 
Het bestuur van de school. 
Kinderen helpen. 
Nieuwe plannen bedenken. 
En de school ‘verzorgen’. 
De mening van de kinderen: 
Charlotte: ‘leuke dingen, en het is gezellig! 
Luana: ’het is gezellig en fijn!’ 
Luuk: ík vind het super fijn dat ieder zijn eigen mening mag 
hebben’. 
Julia: ‘het is erg leuk!’ 
Weronika: ’ik vind het leuk en gezellig!’ 
Elise: ’ik vind het fijn.’ 
Info over ons: 
Luana: 8 jaar. Klas: MBF bij Chantal. 
Charlotte: 7 jaar. Klas: MBD bij Rick en Fanny. 
Luuk: 13 jaar. Klas: BBA bij Cor. 
Veronica: 11 jaar. Klas: BBB bij Reny en Maria. 
Elise: 11 jaar. Klas: BBC bij Bregje. 
Julia: 9 jaar. Klas: MBE bij Aafke. 

 
Krachtpatserweek  
Na de zomervakantie hebben we twee weken lang onze krachtpatserweken gehad in iedere groep. Tijdens 
deze weken leerden we elkaar beter kennen en hebben we ingestoken op groepsbinding. Na iedere vakantie 
komen de krachtpatserweken weer terug. Belangrijk is dat we onze Gouden Regels weer goed onder de loep 
nemen en dat de kinderen zich bewust zijn van hun eigen gedrag en van hun omgeving. We leren de 
kinderen dat ze respect en begrip hebben voor anderen, hoe ze een ruzie kunnen oplossen, dat ze zuinig 
moeten omgaan met materiaal, enz. De exacte invulling van de lessen kan bij iedere groep een beetje 
anders zijn. We kijken vooral goed naar het kind, de groep en datgene wat nodig is. Het zijn altijd fijne 
lessen, waarbij de kinderen veel plezier hebben en waarbij iedereen een steentje kan bijdragen voor een 
veilige en goede sfeer op onze school. 
 
Bezoek Slowcare 

Vrijdag 21 sep. mocht uit elke klas 1 kind naar een voorstelling van de 
Lachende Zon bij Slowcare omdat wij vorig jaar een sponsorloop hadden 
en we geld opgehaald hadden. Het was een mooie voorstelling met 
mooie muziek en grappige ballen. De aanwezigen mochten ook zelf 
muziek maken. Dat was heel erg leuk! En er werd ook voor iedereen een 
speciaal liedje gemaakt met een gitaar. Groetjes van Alec 

Ik vond het heel leuk. Ze deden het erg leuk, we mochten met ballen 
gooien en het was heel grappig. En de kinderen die erbij waren mochten 
ook dingen doen. Het was zo leuk en we kregen een heel mooi schilderij 
met een lachende zon en het was mooie muziek van de Lachende Zon. 
Ze hadden muziek van wat ik nooit verwacht had. Groetjes Luuk 

 
 
 

mailto:moniquesmits@saamscholen.nl
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Spaaractie Derijks Kinderboekenweek  
Door tijdens de Kinderboekenweek de kassabonnen van kinderboekenaankopen bij Derijks te bewaren, 
kunnen wij onze schoolbibliotheek weer aanvullen. Met deze opgespaarde kassabonnen kan school bij  
Derijks voor 20% van de totale waarde hiervan gratis kinderboeken gaan uitzoeken! Dus gooi uw kassabon 
na aankoop niet weg, maar lever deze in bij de administratie van school. Alvast hartelijk dank! 
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 

Workshopavond vrijdag 2 november 
Jaaaa, de activiteiten voor de Workshopavond zijn bekend!!!  
Je kunt kiezen uit de volgende workshops: 
Streetdance verzorgd door Dansstudio Remix voor groep 5-8 
Algemene dans (van hip hop tot jazz) verzorgd door Idance 
Academy voor groep 1-4  
Schminken groep 1-4 en groep 5-8 
Ei-paddenstoeltjes en eierkoekegeltjes maken voor groep 1-2 
Mocktails (virgin cocktails) voor groep 3-5 en groep 6-8 
Halloween pompoen maken voor groep 4-8 
Spinnenweb maken voor groep 1-3 
Vogelvoederhuisje maken voor groep 5-8 
Bloempot voederhuisje verven met vetbol erin voor groep 1-4 
Diamond painting sleutelhangers maken voor groep 4-8  
Dennenappeluiltjes maken voor groep 1-3 

Doe jij ook mee? Kies dan vast 2 workshops uit die jij graag zou willen doen!  
 
Op de deur op school zal binnenkort nadere informatie geplakt worden. De kaartverkoop zal na de 
herfstvakantie plaatsvinden, de verkoopdata komen ook op de poster te staan. 
 
Wij kunnen nog een paar helpende handen tijdens de workshopavond gebruiken; voor aanmelden of meer 
informatie hierover kunt u Blanche Driessen 06-29037458 benaderen. 
  

 
 MEDEDELINGEN VAN DE MR 

 
We hebben op 10 september weer onze eerste vergadering hebben gehad! Wist u dat…. 

 het de allerlaatste MR-vergadering van Francien was, 
waar ze ook nog op lekker appelgebak trakteerde! 

 we twee nieuwe leden mochten verwelkomen in de MR 
namelijk; Mirjam van Reekum (oudergeleding) en Esther 
van Mun (personeelsgeleding). Welkom! 

 we de taken hebben verdeeld.  
 U de notulen kunt vinden op de website.  

Met vriendelijke groet, 
De MR (Mirjam, Niké, Erik, Els, Esther en Cor)  
 
 

 MEDEDELINGEN ONDERBOUW 
 
Spelletjesmiddag 
We hebben een hele leuke eerste spelletjesmiddag gehad! Wat fijn dat er ouders, opa’s en oma’s waren om 
ons te helpen bij de spelletjes! We hebben ook nog hulp gehad van kinderen uit de bovenbouw, zodat 
iedereen fijn mee kon doen met de spelletjes. Wij hopen dan ook van harte dat u de volgende keer weer 
gezellig een spelletje komt spelen. Dank namens de leerkrachten, maar vooral de kinderen uit de onderbouw 
1-2 en 2-3! 
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Allemaal mensen 
Inmiddels zijn we druk bezig met het project ‘allemaal mensen’. We hebben het gehad over het lichaam, de 
zintuigen en onze families. Graag zouden we ook meer over andere culturen leren. Heeft u een mooi 
voorwerp, een kledingstuk of misschien weet u een heel leuk recept voor een culinair lekkernij? Breng het 
mee naar school. Als u zelf nog een leuk idee heeft om nog meer over culturen de school in te brengen, kunt 
u contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Samen kunnen we nóg meer leren over allemaal 
mensen! 
 
Keuzemiddagen 2 en 9 november 
Vrijdag 2 en 9 november zijn de eerste keuzemiddagen van dit schooljaar. We zijn er vroeg bij, maar in de 
loop van de week van maandag 8 oktober hangen de inschrijflijsten voor de keuzemiddagen er weer! Deze 
zijn te vinden tegenover het lokaal van OBB en het lokaal van OMB. Als u zich heeft opgegeven om te 
assisteren bij de keuzemiddagen, dan kan het zijn dat de leerkracht u nog benadert. Wij hebben er al zin in!  
 
Kinderboekenweek 2018 ‘Kom Erbij!’ 
Morgen (woensdag 3 oktober) start de Kinderboekenweek 2018! Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het 
teken van ‘vriendschap’. Op school besteden wij deze week extra veel aandacht aan het (voor)lezen, doet u 
thuis ook mee?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dierendag donderdag 4 oktober 
Donderdag 4 oktober is het weer dierendag! We vertellen graag meer over dieren deze dag en willen ze nog 
eens extra in het zonnetje zetten. De kinderen mogen een foto van hun huisdier meenemen en ook mogen 
zij hun lievelingsknuffel meenemen. We maken er een beregezellige dag van samen met onze fijne knuffels! 
 
 

 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 3-4 

 
Veters strikken 
Om het aan- en uitkleden voor en na de gymles zo snel mogelijk te laten verlopen, vragen we (met name 
aan de ouders van de kinderen uit groep 3) goed te oefenen met het veterstrikken. Leer ze het zelf te doen! 
;-)  
 
Kinderboekenweek 2018 ‘Kom Erbij!’ 
Morgen (woensdag 3 oktober) start de Kinderboekenweek 2018! Dit jaar staat de Kinderboekenweek in het 
teken van ‘vriendschap’. Op school besteden wij deze week extra veel aandacht aan het (voor)lezen, doet u 
thuis ook mee?  
 
Dierendag donderdag 4 oktober 
Donderdag 4 oktober is het weer dierendag! De kinderen mogen een foto meenemen. Dit mag een foto van 
het huisdier zijn of een foto met het huisdier. We zijn erg benieuwd naar de leuke en lieve foto’s van alle 
huisdieren! 
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Biebbezoek OMB maandag 1 oktober 
Op maandag 1 oktober hebben de kinderen van groep 2/3 een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Oss. 
Na het voorlezen van een mooi verhaal heeft Anton Bimbergen ons wegwijs gemaakt op de afdeling met 
kinderboeken. De kinderen die gestart zijn met het leesproces weten nu waar ze geschikte boeken kunnen 
vinden. Ook hebben we een speurtocht gedaan door de bieb, zijn we boeken gaan lenen en inleveren en 
hebben we tot slot bingo gespeeld. Kortom een leuk en leerzaam uitstapje! 
 
Alles-in-1: thema ‘Jij en ik’ 
Na de herfstvakantie gaan we in groep 3/4 aan de slag met het nieuwe thema ‘Jij en ik’. Jij en ik gaat over 
verschillende culturen. We leren over eten & drinken, muziek & dans, wonen & spelen en kleding & feest. 
 
Week 1 start met het luisteren naar een voorleesverhaal waarin de kinderen kennismaken met groep 4 van 
basisschool De Fontein. De kinderen uit deze groep zijn allemaal verschillend. Elk kind vertelt iets bijzonders 
over zichzelf (geloof, eten, hobby). Voor de expressielessen zijn wij op zoek naar kosteloos materiaal. Te 
denken valt aan wc-rollen, bierflesdopjes, ijzerdraad, lege pakken, blikken, hout, spijkers, kralen, rietjes, etc. 
Wellicht kunnen we tijdens dit project een moskee of een kerk bezoeken of gerechten uit een andere keuken 
proeven. Verdere informatie hierover volgt nog. Wij hopen op een leerzaam nieuw thema! 
 

 
 
Getal en Ruimte: Blok 2 
Groep 3 en groep 4 zijn gestart met het tweede blok van de rekenmethode getal en ruimte junior. In de 
nieuwsbrieven op onze website kunt u vinden welke rekenstrategieën aan bod komen en ziet hoe u 
eventueel zou kunnen helpen thuis.  
Groep 3: 
Deze maand leert uw kind: 

 splitsen tot en met 5 
 optellen tot en met 10, zoals 5 + 2  
 meten in centimeter 

Tips voor thuis: 
 oefen het optellen door een hinkel pad tot 10 te tekenen en samen een hinkelspel te spelen 
 oefen het splitsen door situaties te bedenken met splitsingen tot 5, bijvoorbeeld: in ons gezin zijn 4 

mensen, 3 met bruine ogen en 1 met blauw ogen  
 oefen het splitsen door samen splitsingen tot 5 te bedenken: u zegt een getal onder de 5 en uw kind 

zegt welk getal erbij hoort om 5 te maken, draai de rollen ook eens om. 
 Oefen het meten door met een meetlint of een liniaal voorwerpen in huis te meten. Leg de 

voorwerpen op volgorde van klein naar groot. Wat is het verschil tussen het grootste en kleinste 
voorwerp? 

 
Groep 4: 
Deze maand leert uw kind: 

 Rekenen tot 100 met tientallen 
 Klokkijken met kwartieren. 
 Optellen en aftrekken vanuit een tiental 

Tips voor thuis: 
 Oefen het rekenen met tientallen door een tiental te noemen en uw kind te laten bedenken hoeveel 

erbij moet om tot 100 te komen. Bijvoorbeeld: uw noemt 30, uw kind noemt 70 want 30 + 70 = 
100. 

 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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 Oefen het klokkijken door uw kind regelmatig te vragen hoe laat het is op verschillende klokken 

bijvoorbeeld op een horloge, op de ovenklok of op uw mobiele telefoon. 
 
Blok 1 rekenboek is uit. Dit blokboek krijgen de kinderen mee naar huis. Niet alles zal hiervan gemaakt zijn. 
Om de kinderen ook tijd te geven voor het werken met Montessori materiaal maken wij een keuze uit de 
opdrachten. Met de niet gemaakte opdrachten kunnen de kinderen thuis nog extra oefenen.  
Oefen ook de seizoenen, dagen van de week, begrippen zoals vandaag, gisteren, eergisteren, morgen en 
overmorgen. Groep 4 is bezig met de tafeltoetsen, iedere vrijdag kiezen ze zelf uit welke ze thuis en op 
school geoefend hebben en dus willen laten zien. Oefen dit thuis met je kind! 
 
 

 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 
 
Kinderboekenweek en voorleeswedstrijd BB 
Vriendschap! Dat is het thema van de Kinderboekenweek van 2018. Natuurlijk laten we dat in de bovenbouw 
niet ongemerkt voorbij gaan! We hebben het boek ‘Dex – over school en andere ellende’ klassikaal gelezen 
en hier opdrachten over gemaakt voor de kinderboeken-weekwedstrijd van de bibliotheek. Daarnaast doen 
we traditiegetrouw mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd. We starten donderdag met een klassikale 
ronde, waarbij de twee beste voorlezers van de klas worden geselecteerd. Volgende week dinsdag hebben 
we in de aula de ronde om de voorleeskampioen van de school te bepalen. De winnaar van deze ronde mag 
meedoen aan een regionale ronde in de bibliotheek met andere kampioenen van Osse scholen! We wensen 
al onze kandidaten veel succes! 
 
TOPklassen Mondriaan College 
Op 23 oktober (dinsdag na de herfstvakantie) mag de hele bovenbouw TOPklassen (proeflessen) gaan 
volgen op het Mondriaan College. De kinderen mogen twee lesuren meedraaien, van 08:25 uur tot 10:05 
uur. Inmiddels hebben de klassenouders u een berichtje gestuurd, we zoeken namelijk nog fietsbegeleiding 
voor dit uitstapje! We vertrekken rond 08:00 uur vanuit school en zullen rond 10:30 uur weer terug zijn.  
 
Alles-in-1 
We zijn bijna door ons eerste thema (Afrika en Azië) heen. Na de vakantie volgen twee weken Alles Apart en 
dan gaan we door met het volgende thema: Geloof!  
 
Uitstapje Uden Museum 
Op vrijdag 16 november bezoeken wij met de gehele bovenbouw het Udens Museum voor Religieuze Kunst. 
Dit in het kader van het thema dat we dan behandelen: Geloof. De kinderen krijgen een interactieve 
rondleiding door het museum en doen een aantal opdrachten. Het mooiste komt nog: we krijgen er gratis 
busvervoer bij! Helemaal top! We hebben er zin in. De kinderen dienen die dag wel te zorgen voor hun eigen 
lunch en tussendoortjes.  

 
 
 
          
 

                      WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                     Groep      Datum    Naam            Groep 

03-10 Jolan Doudouh   BBB  18-10   Floris Smits  OMB 
03-10 Gina v. Krey   BBB  19-10   Max Berkers   OBC 
04-10 Hannah Pelsmaeker  MBE  19-10   Coniston Howard BBA 
04-10 Madeleine Dechesne  BBC  20-10   Liv Hellemons  OMB 
06-10 Bart v. Dinther   MBB  20-10   Zofia Jozwiak   MBA 
06-10 Jasmijn Ferwerda  MBC  24-10   Melisa Afacan  OMB 
07-10 Elena Bosman   MBC  24-10   Jinke Fransen   MBB 
08-10 Ethan Stampfl   OMB  24-10   Hozaifa Aburas  MBE 
10-10 Lennox Lambrichts  OBC  26-10   Bram v. Summeren  MBC 
10-10 Aleyna Igit   BBB  26-10   Sól Beunis  MBF 
12-10 Marn Brouwer   BBB  28-10   Jacy-Ann Koolman BBB 
14-10 Jade Henkel   OBA  29-10   Puck Janssen   MBD 
15-10 Adam Hopman   MBB  29-10   Free Rutten   MBD 
15-10 Teun Schraven   MBF  29-10   Alice v.d. Aa   BBB 
 
 


