
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 11 december 2018 
 ALGEMEEN 

 
De afgelopen weken stonden in het teken van Sinterklaas. De klassen hebben brieven gekregen 
waarin gevraagd werd om mee te helpen een hulppaard voor Amerigo te zoeken. Toen Sinterklaas 
op 5 december op school kwam, werd ook duidelijk welk paard uiteindelijk het hulpje werd. De 
kinderen hebben een leuke ochtend gehad en een mooi cadeautje gekregen. De kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 hebben prachtige surprises gemaakt. Ook zij hebben een leuke ochtend gehad. 
 
Inmiddels is Sinterklaas alweer terug naar Spanje gegaan en is de school prachtig in kerstsferen 
gebracht. De kinderen hebben allemaal een mooie kerstkaart gemaakt. Deze worden al snel 
verzameld en opgestuurd naar het Nationaal Ouderenfonds. Zij zorgen ervoor dat eenzame 
ouderen een mooie kerstkaart krijgen van onze kinderen. Het Nationaal Ouderenfonds was erg blij 
met onze actie. In de klassen is besproken waarom we deze kaarten maken. Mooi om te zien en 
horen hoe betrokken de kinderen zijn en hoe verrast ze zijn dat er mensen eenzaam kunnen zijn.  
 
Op donderdag 20 december is het kerstdiner en vrijdag 21 december hebben we onze 
kerstviering. Met alle kinderen komen we bij elkaar in de aula en gaan luisteren naar een mooi 
verhaal.  
 
Kerstdiner op donderdag 20 december 
Voor het Kerstdiner worden alle kinderen op 20 december om 17.30 uur op school verwacht. Om 
19.00 uur verwachten wij ouders weer op school om hun kinderen op te halen. Verdere informatie 
over de avond van het Kerstdiner kunt u lezen in de ’t elzend Kersteditie die op 18 december 
verschijnt.  
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OUDERRAAD 
 

Reminder ouderbijdrage 
Nogmaals een reminder betreffende de ouderbijdrage. Wij hebben deze nog niet van alle kinderen 
mogen ontvangen. Kijkt u het nog even na. Mocht u de brief over de ouderbijdrage niet 
ontvangen hebben (bij enkele “nieuwe” ouders is dat het geval), dan kunt u deze, indien gewenst, 
opvragen bij de administratie. U mag uw bijdrage van € 37,50 per kind overmaken op NL86 ABNA 
0535 5873 25 t.n.v. Stichting Ouderraad Elzeneind onder vermelding van de naam van uw 
kind(eren) en de groep(en). Graag per kind één overboeking.  
Alvast hartelijk bedankt! 
 
Hulp bij overblijven 
Hoewel enkele ouders hebben gereageerd op onze vorige oproep, vragen wij u nogmaals om u 
aan te melden om te helpen 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 wordt. Aanmelden s.v.p. bij 
Marjolijn (adm.) via algemeen.msbselzeneind@saamscholen.nl  
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 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 5-6 
 
Kerststukjes maken 
Op dinsdag 18 december aanstaande willen wij met de kinderen van de groepen 5/6 kerststukjes 
gaan maken. 
Hiervoor hebben de kinderen materialen nodig zoals: 

- een potje/schaaltje van ongeveer 10 cm breed (oase wordt door school aangeleverd) 
- een lange, dunne kaars 
- decoratie (denk aan kerstballetjes, strikjes, dennenappeltjes, enz.) 
- takken met groen (bijvoorbeeld dennentakken, hulst, enz.) 
- evt. een kniptangetje. 

Geeft u uw kind deze materialen uiterlijk dinsdag 18 december mee?  
Wij zijn nog op zoek naar 4 ouders per klas die kunnen helpen. Mocht u in de gelegenheid zijn 
deze middag (van 13.00 uur tot 14.30 uur) dan horen wij dat graag! U kunt dit doorgeven aan de 
leerkracht.  
 
Glazen potje 
We zouden het leuk vinden als alle kinderen een glazen potje mee naar school nemen met daarin 
een waxinelichtje of een lichtje op batterijen. Deze kunnen de kinderen dan nog mooi gaan 
versieren en tijdens het kerstdiner op hun tafel zetten. Het liefst zo snel mogelijk meenemen, 
zodat er tijd is om de potjes nog te kunnen versieren. Alvast bedankt! 
 
Thema Prehistorie, Grieken en Romeinen 
Vorige week hebben we het thema PGR afgesloten. De kinderen hebben een heleboel geleerd van 
dit geschiedenisthema. Er zijn prachtige oude gebouwen, tempels, hutten, hunebedden en 
Romeinse vazen geknutseld. We hebben geleerd over de jagers en verzamelaars, de boeren, het 
oude Griekenland met zijn goden en het Romeinse rijk.  
We zijn naar het Noord-Brabants museum in Den Bosch geweest. We hebben daar gekeken naar 
opgravingen uit de Romeinse tijd. Het was een heel interactief museum, waarbij kinderen veel 
filmpjes konden kijken. Maar het leukste vond iedereen toch wel het stopmotion filmpje maken 
met Playmobil. Liefdesscenes en veldslagen werden er nagespeeld met poppetjes. Iedereen heeft 
enorm genoten en veel geleerd. We willen graag de ouders die gereden hebben enorm bedanken. 
 

 
 MEDEDELINGEN BOVENBOUW 

 
HERHAALD BERICHT: Techniek Promotie Lokaal Hooghuis Zuid 
We gaan in december naar het Techniek Promotie Lokaal van het Hooghuis Zuid. De tijden zijn als 
volgt: vertrek 08:30 uur – start 09:00 uur – afsluiting 11:30 uur – terug op school rond 12:00 uur. 
De kinderen dienen die dag op de fiets naar school te komen. Het gaat om de volgende data: 

- BBA 4 december 
- BBB 11 december 
- BBC 18 december  

 
HERHAALD BERICHT: Tentoonstelling projecten Geloof 
Tijdens het thema Geloof werken de kinderen in groepjes aan hun eigen projecten over één 
bepaalde religie. Denk aan Boeddha’s van klei, kwartetspellen over de islam en uitlegplaten over 
het jodendom. Die prachtige werken die worden gemaakt, moeten natuurlijk ook tentoongesteld 
worden! Graag willen wij de leerlingen de kans geven hun werk te presenteren aan elkaar, maar 
ook aan ouders en andere belangstellenden. We doen dit op vrijdagmiddag 14 december van 
14:00 uur tot 14:30 uur in de aula.  
Komt dat zien, komt dat zien! We zien al erg mooie projecten ontstaan en zijn dus heeeeeel 
benieuwd! Ook de kunstwerken uit het Crealab en de plusklas zullen tentoongesteld worden.  
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HERHAALD BERICHT: Schaatsen bovenbouw 
Yes! Ook dit jaar mogen we weer gaan schaatsen op Winterland. We zijn ingeloot op woensdag 
19 december van 10:45 tot 12:00 uur. De kinderen dienen die dag op de fiets naar school te 
komen.  
De middag start met een stukje educatie en daarna hebben de kinderen tijd om lekker te 
schaatsen. Kinderen die zelf schaatsen hebben, mogen deze meenemen. Kinderen zonder 
schaatsen, kunnen deze daar kosteloos lenen. We hebben inmiddels voldoende begeleiding, fijn! 
N.B. De kinderen mogen om 12:00 uur zelfstandig naar huis vanaf Winterland. Mee terug naar 
school fietsen mag natuurlijk ook ;-). 
 
Kerstdiner 
De kinderen nemen op 20 december ’s morgens vroeg 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 na school 
de tafels gezellig dekken.   
 
Kerstactiviteiten 
De bovenbouwgroepen willen op vrijdag 21 december in de ochtend (tussen 08:30 en 10:00 uur) 
creatief aan de slag. Het lijkt ons leuk om diverse activiteiten aan te bieden en de kinderen hier er 
één van te laten kiezen. Zelf denken we aan: kerststukjes maken, kerstkaarten maken, iets 
koken/bakken in de wintertuin, en wat knutselactiviteiten. Lijkt het u leuk om hierbij te helpen? 
Heeft u zelf een idee of materialen (met name voor de kerststukjes) beschikbaar? Laat het ons 
weten! Alle hulp is welkom!! 
 
Keuzemiddag 1 en 8 februari 
Het lijkt nog ver weg, maar graag vragen wij vast uw aandacht voor de aanstaande 
keuzemiddagen begin februari. Het lijkt ons leuk om een activiteit met breien/haken aan te 
bieden. Zelf zijn we hier echter niet zo handig in…. Dus: bent of kent u iemand die het leuk vindt 
om twee vrijdagmiddagen met een groepje kinderen te breien/haken? Laat het ons weten! Ook als 
u een ander leuk idee heeft voor een activiteit! We worden graag geïnspireerd . 
 
 

 
          
 

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN! 

 

Datum  Naam                     Groep      Datum    Naam             Groep 

12-12  Berat Afacan   MBA  01-01   Mink Houdijk    BBA 
13-12  Nirvair Premchand   OBB  02-01   Kayleigh Teeuwen   BBB 
18-12  Cinthia Oum   MBE  02-01   Ingmar Barten    BBC 
18-12  Rohan Aarts   BBB  05-01   Devon Mommers   MBD 
24-12  Evi v. Bekkum  MBF  07-01   Storm Veld    BBA 
24-12  Noé Steenbergen   OBB  09-01   Declan v. Huissteden OMB 
24-12  Yashvi Hanoeman  OBC  09-01   Rilana Meijer   OMB 
24-12  Naomi Bosman   OBA  09-01   Michael Jolly   MBF 
26-12  Berend-Jan de Ridder MBB  11-01   Arina Volkaviciute  OMB 
27-12  Evi v. Vugt   MBB  11-01   Lizzy Rutten    MBB 
28-12  Siem v. Paassen  OBA  11-01   Nate Pol   OBB 
28-12  Daley de Groot   MBC  13-01   Nadine Adoui  MBC 
29-12  Jake v. Summeren  OBC  15-01   Alec Rutten   BBC 
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 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
 

 

Titus Brandsmagroep 

Zoals elk jaar tijdens de kerstdagen organiseert de Osse Scoutinggroep Titus  
Brandsma een levende kerststal, dit jaar op zondag 16 december. Ook dit jaar  
wordt er weer volop aan gewerkt om onze boerderij tot een gezellige en  
warme kerststal om te toveren. Gasten, omwonenden en andere geïnteresseerden zijn welkom 
tussen 12:00 en 17:00 uur aan de Industrielaan 57 te Oss. De toegang tot de kerststal is gratis. 
Ook zal de scoutshop bij de kerststal aanwezig zijn. Bij deze stand kunnen scouting- leden hun 
inkopen doen zoals: rugzakken, scouting blouses, slaapzakken, enz. 
Tijdens de kerststal zijn jeugdleden en leiding van onze scoutinggroep betrokken bij de 
verschillende activiteiten. In de levende kerststal zult u onder andere Jozef, Maria en een 
pasgeboren kindje Jezus tegenkomen. Hiernaast zullen de schapen, herders en de ezel de wacht 
houden over het kindeke. Ieder uur worden de menselijke personages afgewisseld door andere 
jeugdleden. Buiten houdt een levensechte kameel de wacht, hierop kan een ritje gemaakt worden.  
Bij binnenkomst van de kerststal kunt u tegen betaling muntjes kopen waarvan u onder andere 
warme glühwein, verse appeltaart en chocomelk kunt kopen. Ook verschillende activiteiten kunnen 
middels deze muntjes gedaan worden. De opbrengst van de levende kerststal komt ten goede aan 
de scoutinggroep.  
Namens Scouting Titus Brandsma wensen we u alvast prettige feestdagen 
en hopelijk tot ziens op zondag  16 december ! 
 

 
 
   

Titus Brandsmaparochie 
Oude Molenstraat 8 
5342 GC  Oss 
  
0412 – 622 164 
algemeen@tb-parochie.nl 
https://tbposs.nl 

 
Vieringen voor kinderen op Kerstavond in de St. Jozefkerk, Oude Molenstraat 8, Oss 
 
Kleuterviering 
Op kerstavond, maandag 24 december, om 15.30 uur is er een kleuterkerstviering.  
 
Familiekerstviering 
Maandagavond 24 december om 17.00 uur is er een familiekerstviering.  
 
Beide vieringen beginnen met het aansteken van de Adventskrans en het 
ontsteken van het kerstlicht. We zingen bekende kerstliederen. Kinderen 
mogen, als ze willen, verkleed komen. 
 

 

 

 

 


