
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

       Oss, 4 februari 2020 
 ALGEMEEN 

 
Studiedag woensdag 5 februari 
Woensdag 5 februari is een studiedag voor het team en een vrije dag voor alle leerlingen.  
 
Gevonden voorwerpen 
De gevonden voorwerpen kunt u voortaan, heel overzichtelijk, vinden in een kast tegenover de 
teamkamer. 
 

 
 
 

 MEDEDELINGEN VAN DE OR 
 
Elzengein 
Carnaval, ons Elzengein Festijn, vieren wij op vrijdag 21-02-2020 van 08.30 uur tot 12.30 uur, de 
middag hebben de kinderen roostervrij en lunchen zij dus ook lekker thuis.  
Wij zoeken nog steeds hulpouders, kunt/wilt u helpen tijdens dit gezellige evenement, vult u dan 
via onderstaande link de hulplijst in of stuur een berichtje naar Blanche 06-29037458 (ook voor 
meer info). Carnaval 
Ook zoeken wij nog iemand die een schmink workshop wil geven/begeleiden (de kinderen mogen 
elkaar aan de hand van voorbeelden schminken).  
Daarnaast hebben wij nog (lege) Pringlesbussen met deksel nodig voor een workshop die ochtend. 
Het mogen zowel de kleine als de gewone zijn, merk maakt niks uit. U kunt deze bij de leerkracht 
afgeven.  
Albert Heijn Sterrenbos sponsort het fruit voor de hele school voor die dag en de Ouderraad regelt 
genoeg drinken dus de kinderen hoeven geen fruit en drinken mee te nemen, laat de tassen dus 
lekker thuis.  
  

Luizenpluizers 
We kunnen nog wel een aantal “luizenpluizers” gebruiken. Dus 
ouders/verzorgers/oma's/ooms/tantes, etc. die willen helpen luizenpluizen, meld u aan via 
onderstaande link naar de Ouderhulplijst.  
Luizenpluizen gebeurt elke woensdag na een schoolvakantie. Wilt u helpen? Geef u op!  
Hoofdluiscontrole 

 

                    

‘t elzend 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUN1hFOUtCVlE2QkxPSVc5N09TMFhNT0YyNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUNjhaSEFISTVYNVRRMVlNUE9BVE1BQVlLVi4u
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Extra schoolreis   
Yeah yeah yeah, dinsdag 23 juni gaan we met de hele school naar............de Efteling!!!  
We gaan 's ochtends in grote bussen op pad voor een supergave dag weg en komen eind van de 
middag weer terug op school. De dag daarna hebben de kinderen een roostervrije dag.  
Kinderen worden begeleid door het team en de klassenouders/OR-leden. Mocht er extra hulp 
nodig zijn (OBI, groepen 1/2 en misschien 2/3 en 3/4), dan zal de leerkracht de mensen 
benaderen die het meeste in de klas helpen. U hoeft u dus NIET op te geven.  
OBI-ouders/verzorgers zullen in overleg met  de leerkracht bespreken of hun kind mee gaat of 
niet.  
Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Mail deze naar or.msbselzeneind@saamscholen.nl of app ze 
naar Blanche 06-29037458.  
Nadere informatie betreffende deze schoolreis volgt op een later tijdstip.  
  

Hondenpoep       
School heeft veel contact met de gemeente betreffende de  hondenpoep op  
de stoep naar en voor onze school. Helaas lukt het niet de betreffende honden- 
bezitters te "betrappen" en kan de gemeente hier ook weinig aan doen.  
Wat we wel kunnen doen, is massaal de Buitenbeter-app downloaden en  
gebruiken, zie https://www.buitenbeter.nl. Hoe meer mensen deze gebruiken  
(1x app downloaden en installeren, foto's maken en daarin zetten met locatietag  
aan), hoe meer kans we hebben op meer controle/schoonmaak.   
 

Penningmeester gezocht  

Door persoonlijke omstandigheden heeft onze penningmeester haar taken moeten neerleggen. 

Deze taken worden nu tijdelijk opgevangen door een ander lid van het Dagelijks Bestuur.  

Wij zijn dan ook op zoek naar een nieuwe penningmeester/lid Dagelijks Bestuur voor onze 

Ouderraad.  

Heb je interesse of wil je nadere info, neem contact op met de Ouderraad via 

or.msbselzeneind@saamscholen.nl  

 
Volgende Ouderraadsactiviteiten:  
10-04-2020 Bingo  
Bingo avond 
  

20-05-2020 Sport-, Spel en Sponsorloopdag 
 
Overblijf op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag  
Overblijven 
Of mail naar: marjolijnslaats@saamscholen.nl 
  

Tuin; meedenken en meehelpen. Mail naar: or.msbselzeneind@saamscholen.nl 
 
  

 MEDEDELINGEN VAN DE MR 
De MR is weer bijeengekomen, hieronder een aantal onderwerpen die behandeld zijn; 

 De MR heeft geadviseerd de schoolgids te digitaliseren en schoolkalender te behouden. Zo 
is er besparing te realiseren en kunnen we de alom gewaardeerde kalender behouden. 

 De MR heeft ingestemd met het schoolplan 2020-2024. 
 De MR heeft inzage gekregen in het MACON 2020 (managementcontract ). 

 
Wist u dat u een vergadering van de MR kunt bijwonen? Dit kan eenvoudig door u aan te melden 
via de MR-mail, mr.msbselzeneind@saamscholen.nl. De volgende vergadering is gepland op 16 
maart om 19.30 uur. 
Groetjes, 
MR-leden 

https://oogvoorschool.sharepoint.com/sites/MSE-School-TEAMS/Gedeelde%20documenten/General/t%20elzend/4%20februari/4%20februari.doc
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUOVk5SFlTWEZBMFZQNFYzS002SUFURkRGVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BY7nchQ0E0Wc6C7T3GTB4JG8Qxbf81xHoHMtdo9snBZUNDFGMUxTNVpTRU5UME4xOUFXT1FOV0NITC4u
mailto:mr.msbselzeneind@saamscholen.nl
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 MEDEDELINGEN MIDDENBOUW 5-6 

 
Stagiaire MBF 
Hallo allemaal, 
Ik zal mijzelf even voorstellen: 
Mijn naam is Laura van Herpen en ik kom een periode van ongeveer 10 weken stagelopen in MBF 
bij juf Chantal. Dit doe ik in het kader van mijn opleiding PABO Fontys Hogescholen in Den Bosch. 
Het is mijn 3e jaar aan de PABO met hierna nog maar 1 jaar te gaan. Ik kom uit Schaijk en ik ben 
21 jaar oud. Voordat ik begon met de opleiding PABO heb ik al een eerdere opleiding gedaan als 
Onderwijsassistente op het Koning Willem 1 College in Den Bosch. Ik heb al op verschillende 
scholen stage gelopen maar heb nog geen kennis mogen 
maken met Montessori onderwijs. Ik ben erg geïnteresseerd 
in deze manier van onderwijs verzorgen en hoop veel te 
mogen leren. Tijdens de stageperiode ben ik iedere 
maandag, dinsdag en woensdag op school en soms een hele 
week. Aan het begin zal ik vooral de leerkracht en de klas 
observeren en korte lessen geven. Later zal ik proberen 
dagdelen of hele dagen lessen te verzorgen. 
Het lijkt me erg leuk om op deze school stage te komen 
lopen en kijk er erg naar uit. Mocht u een vraag aan mij 
hebben kunt u mij altijd aanspreken in de klas. 
Met vriendelijke groeten, 
Laura van Herpen 
 
 
 

 BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN 
 
Maashorst Kidstrail 
Zondag 5 april staat de tweede editie van de Maashorst Trailrun op het programma, met start en 
finish bij Charme Champing Hartje Groen in Schaijk. Ook voor kinderen hebben wij iets moois in 
petto: de Kidstrail (1 en 2 kilometer) door het mooie gebied rondom de Schaijkse camping.  
Hoe mooi zou het zijn er als er veel kinderen van basisscholen uit de Maashorstregio aan de start 
staan, zodat er een leuke sportieve strijd ontstaat?  
 
Kidstrail in De Maashorst: kinderen zijn de baas! 
De tweede editie van de Maashorst Trailrun, die op zondag 5 april op het programma staat, is een 
evenement voor het hele gezin. Zo kunnen deelnemers kiezen uit trails van 5, 12 of 22 kilometer. 
En voor de kinderen die wel van een uitdaging houden, worden speciale Kidstrails over 1 en 2 
kilometer georganiseerd. Startpunt is Charme Camping Hartje Groen in Schaijk. Mis het niet! Meer 
informatie: www.maashorst-events.nl/trailrun.  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.maashorst-events.nl%2Ftrailrun&data=02%7C01%7Calgemeen.msbselzeneind%40saamscholen.nl%7C2e0483e6deec47f9abdc08d7a96d9239%7C72e78e05341445139ce82ed3dc64c1e0%7C1%7C0%7C637164160401841833&sdata=UyjfdHZjNdsKIyrgpypOQKFfoSJG%2FY7LAljB2Ftg%2BhY%3D&reserved=0

